Ter herinnering aan het leven en sterven

van

RENIER REIJNDERS
echtgenoot van
BERTHA STELTEN
Onze dierbare overledene werd geboren te
Nieuwstadt 18 april 1912. Hij overleed te Sittard
- voorzien van het Sacrament der zieken - 30
oktober 1980. Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Petrus te
Sittard, hebben wij hem 3 november aldaar

dierbare overledenen bidden, is hij van ons
heengegaan. Wij willen ons aansluiten bij het
vurig gebed van de Kerk en bidden, dat hij na zoveel jaren door ziekte en lijden te zijn
gelouterd - nu moge voortleven in de vrede en
vreugde van de verrezen Heer. En moge hij
vanuit de hemel voor ons allen een voorspreker
zijn bij de goede God.
Renier Reijnders, rust in vrede.

begraven.

lJverig en toegewijd bezig in zijn vak als vertegenwoordiger, zich inzettend en zorgend voor
zijn vrouw en zijn twee jongens, zó ging hij
door het leven. Hij had zich altijd voorgesteld
tot 65 jaar ziln werk te blijven doen en dan echt
van het pensioen te gaan genieten. Maar hij
was nauwelijks 58 jaar oud toen hij ziek werd
om vervolgens tien zware jaren door te maken.
Zijn grote troost was zijn kleindochter Réanne,
die de laatste 6 jaar zo'n grote plaats innam in

zijn leven.
Had hij zich jarenlang bekommerd in het geluk
en welzijn van zijn familie, de laatste jaren
werden hem zijn zorg en toewijding voor de
zijnen rijkelijk vergolden door de zorgende
liefde van zijn echtgenote, van zijn zoons en

De familie dankt U voor uw blijken van medeleven, welke zij bij het overlijden en de

begrafenis van U mocht ontvangen.
De Zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 14 december om 11.30 uur in de Grote
kerk te Sittard.

schoondochter.

Op de drempel van de Novembermaand, de
maand waarin wij zo heel bijzonder voor onze

Begr. ondern. W. Wauben b.v. Sittard tel.

13572

