


Wil in uw gebeden gedenken

PIERRE DEN ROOYEN

echtgenoot van

WILHELMINA DEN DEKKER

Onze dierbare overledene werd geboren te
Roermond 19 mei 1909. Hij overleed - voorzien
van het Sacrament der zieken - te Sittard 15
november 1979. Maandag 19 november kwamen
wij samen in de parochiekerk van de H. Petrus
te Sittard om hem te gedenken en om te bidden
voor zijn zielerust.

" ls iemand onder U ziek? Laat hij de priesters
van de gemeente roepen, opdat zij een gebed
voor hem uitspreken en hem met olie zalven
in de naam des Heren." Deze aansporing uit
de brieÍ van de apostel Jacobus heeÍt Pierre
den Rooijen precies opgevolgd. ln het vroege
morgenuur van 15 november, toen hij duidelijk
zijn einde voelde naderen, liet hij de priester
roepen en ontving, omgeven door vrouw en
kinderen, overgegeven aan Gods wil, het
Sacrament der zieken.

Aan dit gebeuren was een leven van zorg en
inzet voor vrouw en kinderen, van genegenheid
en liefde voor schoondochters, schoonzoon en
kleinkinderen voorafgegaan. Een leven ook dat
in zijn actieve tijd gevuld was met toewijding,
en zorg voor de verantwoordelijke taken, die
hij te vervullen had gekregen.
Hij had naast dit alles een levendige en daad-

werkelijke belangstelling voor plant en dier,
voor heel de schepping in al haar veelvormig-
heid en schoonheid. De toegewijde zorg en
belangstelling voor allen die hem dierbaar
waren, hebben hem in de laatste periode van
zijn leven veel troost en steun gegeven.

Overgegeven aan Gods wil, gesterkt door het
Sacrament van de vergeving en het Sacrament
der zieken, is hij uit dit leven heengegaan. Wij
hopen en bidden dat hij nu deelachtig mag zijn
aan de ware vrede en vreugde, die alleen te
vinden is in het zijn met en bij de verrezen
Heer.

Pierre den Rooijen, rust in vrede.

De familie dankt u hartelijk voor de vele blijken
van meeleven, welke zij bij het overlijden
van U mocht ontvangen.

De zeswekendienst zal gehouden worden op
woensdag 19 dec. om 19.00 uur in de Grote
kerk te Sittard.


