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Wil in uw gebeden gedenken

JAN EMMANUEL RUTTEN

weduwnaar van

MARIA VICTORINA JUTIANA TAUDY

Onze dierbare overledene werd geboren te Sittard,
23 okt. 1901. Hii overleed te Sittard 27 aug. 1977.

Na een plechtige Eucharistieviering in de parochie-
kerk van de H. Petrus te Sittard hebben wii hem 31

aug. aldaar begraven.

"Weest ook gii bereid, want de Mensenzoon komt
op e,en uur, dat gii het niet verwacht". Deze waar-
schuwende woorden van de Heer vinden wii opge-
tekend bii de evangelist Lucas. Onze goeie Sieng
Rutten was bereid om te sterven iedere dug en

ieder uur. Hii wist, dat hii na ziin talloze verblii-
ven in het ziel<enhuis een kwetsbaar man was ge-

worden. En hii verstond de kunst om daarmee te

leven. Hii was blii en d,ankbaar voor iedere dug,
die hem nog gegeven werd. Hii was dankbaar
voor ieder harteliik woord, voor de fiine verzor-
ging, die hii van ziin dochter mocht ondervinden.
Wii allen, die zich door familie- of vriendschaps-
banden verbonden met hem voelen, zullen hem in

ons leven echt missen. Maar wii mogen vast ge-

lcven en vertrouwen dat hii nu - verenigd met ziin
vrouw en met ziin schoonzoon, die zóveel voor
hem betekenden - verder leeft in de vrede van de

verrezen Heer en ons aller voorspreker is.

Talloos veel parochianen heeft hii op hun laatste

tocht begeleid; dageliiks heeft hii, sinds hii daar-
toe de gelegenheid had, met aandacht en devotie
de H. Eucharistie meegevierd.
Moge hii nu zelt, door de genade van de Verlos-
singsdood van de Heer, die hii zo dikwiils meege-

vierd heeft in de Eucharistie, rusten in vrede.

De familie dankt U harteliik voor de bliiken van

m,edeleven bii het overliiden en de begrafenis.

De zeswel<endienst zal gehouden worden zondag
30 oktobe,r a.s. orn 10 uur in de Grote Kerk te

Sittard.


