


Ter herinnering aan

JAN ANTONIUS SALDEN
lid Kerkbestuur Gemmaparochie Sittard

echtgenoot van

NíARGARETHA LEURS

Hij werd op 9 juli 1925 geboren te Obbicht en
overleed te Sittard, na gesterkt te zijn door het
Sakrament van de Zieken op 16 oktober 1978.

Hoe hard moet de vrij plotselinge en al te vroeg-
tijdige dood van deze goede man zijn dierbaren
hebben getroffen? Grote verslagenheid en diepe
droefheid zijn nu over hen gekomen. De laatste
jaren was zijn gezondheid niet meer zo goed.
Des te meer was hij enige weken nog zo blij dat
het beter ging. En nu zijn onverwacht heengaan
als gevolg van een snelle verslechtering.
Woorden van troost schieten te kort, wij kunnen
het niet begrijpen. Zijn dierbaren blijft slechts
de hoop dat God hun de kracht zal geven dit
zwa{e kruis te dragen.
Zijn dood veroorzaakt een grote leemte en gemis
allereerst voor zijn echtgenote, kinderen en
kleinkind en overige familieleden. Hij hield zo
veel van hen allen, hij was zo goed voor hen
en bezorgd.
Ook zijn medemensen missen in hem een vrien-
delijke en bescheiden man, die nooit op de
voorgrond wilde treden, maar in alle eenvoud
en stilte steeds bereid was om anderen te helpen.
Hij was ook een zeer godsdienstige man, die

steeds trouw zijn plichten als christen vervulde
en leefde vanuit zijn diep christelijk geloof.
Hij beschouwde het dan ook als een groot voor-
recht als kerkmeester van ziin parochie mee te
kunnen werken aan de belangen van de kerk.
Hoe vaak heeft hij niet zijn medeparochianen be-
zocht om hun financiële steun te vragen voor de
kerk, de missie en andere goede doeleinden?
Hij deed dat steeds op zo'n vriendelijke manier
dat de mensen gaarne iets gaven.
Nu deze vriendelijke en hartelijke man niet meer
bij ons - en zijn dierbaren en velen van zijn
medernensen treuren om dit gevoelige gemis - is
hi,i nu zelf in het ware vaderhuis bij God in de
hemel aangekomen. Daar zal hij voor eeuwig
gelukkig zijn. Moge deze gedachte ons troost en
moed geven.

Heer, geef hem de eeuwiEe rust.

De familie dankt U hartelijk voor de blijken
van medeleven bij het overlijden en de
beg rafen is.

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den in de parochiekerk van de H. Gemma te
Sanderbout-Slttard op zaterdag 2 december a.s.
om 19.00 uur.


