


Wil in uw gebeden gedenken

JOHANNES MATHEUS RENKENS
echtgenoot van

GERTRUDIS SEEGERS

Onze dierbare overledene werd geboren te
Grubbenvorst 17 oktober 192). HU overieed
voorzien van het Sacrament der Zieken - 3 juli
1977. Na een plechtige Eucharistieviering in de
parochiekerk van het H. Hart van Jezus te
Sittard hebben wij hem 6 juli aldaar begraven.

Voortijdig, naar ons menselijk inzicht, is Tjeu
Renkens varL ons heengegaan. 'n Man met 'Ír
wonderlijke werkkracht, een trouwe echtge-
noot, 'n voortreffelijke vader voor zijn kincle-
ren. AI ztJÍt energie en werkkracht heeft hij
met volle overgave en toewijding geïnvesteerd
in zljn gezín en in zijn bedrijf. Zijn spaarzame
vrije uren stelde hU graag ter beschikking aan
de b,egeleiding van zijn kinderen. Zij en ook
vele anderen konden altijd 'n beroep op hem
doen.
Het heeft hem zo goed als ons allen, die
zljn ziekteproces mee beleefd hebben veel
tUd en moeite gekost om het onvermijdelijke
te accepteren. Zljn leven ryas in zljn eigen
ogen en in onze ogen nog lang niet af. Hij
zat nog zo vol plannen. Er moest nog zo veel
gebeuren. Maar ons leven is af, is-voltooid
op het ogenblik dat de Heer van Ieven en
dood ons roept.
Laten wij in deze droeve dagen steun zoeken
in het woord van de Heer dàt alwie in Hem
gelooft, ,eeuwig leven bezit. Laten wij in een-
drachtige samenwerking zijn werk voórtzetten,
vol vertrouwen op Gods 

- goedheid en op de
steun en troost, die wij voor elkaar kuhnen
z1jn.

Tjeu Renkens, rust in vrede.

Uw mede'leven bli het overlijden en de be-
grafenis is voor ons een grote steun geweest.
Hiervoor danken wij U oprecht.

Mevr. G. Renkens-Seegers
en kinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 13 augustus a.s. om 19.00
uur in cle H. Hartkerk te Overhoven-Sittard.


