Ter dierbare herinnering

aan

SJEF REUMKENS
echtgenoot van
TRESA STARMANS

Hij werd geboren op 20 november 1923 in
Wittem en overleed, voorzien van de H. Sacramenten, in het St. Gregoriusziekenhuis te
Brunssum op 1 februari 1991. Hij werd op
6 februari, na een plechtige requiemmis in de
kerk van de H. Jozef te Waubach, gecremeerd
in het crematorium te Heerlen.
"Jezus, Maria, Jozef , onze steun gedurende
het leven en onze hoop in het uur van onze
dood, wij nemen onze toevlucht tot U!"
lnderdaad niet alleen nu in deze droeve uren,
maar ook gedurende heel zijn leven nam Sjef

zijn toevlucht tot Jezus, Maria en Jozef.
Samen met Tresa leidde hij in alle eenvoud
een mooi huwelijksleven. Zelt kinderloos gebleven zette hij zich, zonder veel ophef te

willen maken, volledig in voor het verenigingsleven in Lauradorp. Lange tijd werkte
hij bij het streekvervoer de LTM. Later legde
hij mee de grondslagen van de bejaardenvereniging Ubach over Worms. Hij leefde mee
met het wel en wee van zijn talrijke Íamilie-

leden. De laatste jaren werd hij beproefd

door ziekte en omdat hij niet meer zo goed
ter been was, bleef hij veel thuis. Gelukkig
en blij was hij toen hij vorig jaar nog zijn
veertig jarig huwelijksjubileum kon vieren.
Regelmatig en diepgelovig ontving hij de
Heilige Communie. Evenals zijn patroonheilige hield Sjef van eenvoud en bescheidenheid.

Hij wilde niemand tot last zijn, zelfs niet toen

hij ging sterven. Moge deze

rechtschapen

man dan, verlost van de beperkingen van dit
aardse bestaan, de beloofde vrucht van het
eeuwig leven ontvangen.

Heer geef hem de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte hem.
Dat hij ruste in vrede. Amen.

Voor uw gebed en medeleven betoond bij zijn
ziekte en overlijden zeggen wij u van harte
dank.

ECHTGENOTE EN FAMILIE

De plechtige zeswekendienst, waarbij we u
van harte uitnodigen, zal plaatsvinden op
zondag 17 maarl om 10.45 uur in de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach-Groenstraat.
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