Wil in uw gebeden gedenken
JOHANNES HUBERTUS FELIX
SCHIJNS
echtgenoot van
Marie Alice Lucie Thoné
Onze dierbare overledene werd geboren te Heerlen 24 april 1899. Hii overleed te Sittard, voorzien van het Sacrament der zieken, 10 mei 1982. Na
een plechtige Eucharistieviering in de
parochiekerk van de H. Petrus te
Sittard hebben wij hem 14 mei aldaar
begraven.

ln de beste stemming had hii pas - samen met
familie en vrienden - ziin 83ste verjaardag gevierd. Enkele dagen later moest hij worden
opgenomen in het ziekenhuis. En na een ziekbed van 14 dagen kwam hij daar te overlijden.
Als ondernemende jonge man kwam hij in de
twintiger jaren vanuit Heerlen naar Sittard om
daar als zelfstandige zakenman zijn geluk te
beproeven. En dat gelukte hem wonderwel, zó
goed, dat hij het na enkele jaren aandurfde in
het huwelijk te treden met de vrouw van zijn
keuze en haar in Sittard een thuis aan te bieden. Zij vooral, met wie hij ruim 50 jaar werkelijk alle lieÍ en leed gedeeld heeft, met wie hij
zo veel prachtige reizen mocht maken, die
hem zo fiin opving toen ziin gehoor als maar
slechter werd, zij vooral zal hem missen. Maar

ook wij allen, die hem zo veel jaren als onze
stadgenoot gekend hebben, zullen deze trouwe
wandelaar missen, deze trouwe bezoeker van de
grote kerk, deze zo meelevende oom en oudoom van zijn familie.
Wij nemen afscheid van hem in de paastijd,
de tijd van het kerkelijk jaar, waarin wij met de
kerk de verrijzenis van de Heer, waarmerk en
onderpand van het geloof in onze eigen verrijzenis en ons eigen hiernamaals, vieren. Wij
bidden dat onze dierbare overledene - door de
genade van het leven, het lijden en de verrijzenis des Heren - moge delen in de volle
vreugde en vrede van de verrezen Heer.
Felix Schijns, rust in vrede.

De Íamilie dankt U hartelijk voor de blijken van
medeleven bij het overlijden en de begrafenis.
De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 4 juli a.s. om 11.30 uur in
de St. Petruskerk (Grote kerk) te Sittard.

Begr. ondern. W. Wauben Sittard tel .

13572

