Wil in uw

gebeden gedenken

ENGELBERT SCHINS
echtgenoot van

MARIA JOSEPHINA ANTONIA

MEERTS

Onze dierbare overledene werd geboren in Vaals
3 juli 1894. Hij overleed, voorzien van het Sacrament der zieken, in het ziekenhuis te Sittard
19 mei 1974. Na een plechtige Eucharistieviering
in de H. Petrus' kerk te Sittard op 22 mei d.a.v.
hebben wij hem begraven op het kerkhof aldaar.

Wii danken U voor de blijken van medeleven welke wij van U mochten ontvangen bij het overlijden
en de begrafenis van onze dierbare man en vader.

Men kan een mensenleven wel eens vergelijken
met een symphonie, waar een bepaald ,,leidmotief" doorheen loopt. En dat motief duikt telkens weer op, dan hier dan daar. Zo liep ook
door het leven van Engelbert Schins één groot
leidmotief : de trouw. Hii was trouw aan ziin
echtgenote, met wie hij bijna 52 jaar in een gelukkig huwelijk lief en leed deelde; trouw aan
zijn talrijk gtezin, waarvoor hij zich geheel en al
ingezet heeft; trouw aan de ondernemingen, die
hij samen met zijn ondernemende echtgenote op-

zette en uitbouwde; trouw bovenal aan het geloof
der vaderen, dat hii als een kostbaar kleinood
doorgaf aan zijn kinderen.
Wii danken vandaag de goede God, dat wii deze
man onze echtgenoot, onze vader, schoonvader,
opa en overgrootvader hebben mogen noemen.
Wij danken God, dat hem, een lang en smartelijk
ziekbed bespaard is gebleven en wij bidden dat
hii moge worden opgenomen in de vrede en
vreugde van de verrezen Heer.
Moge hij, op voorspraak van O. L. Vrouw van het
H. Hart, van de H. Gemma en van de door hem
zo vereerde Deken Tifssen, rusten in vrede.

Mevr. M. J. A.

SCHINS-MEERTS

en kinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden

op zondag 14 juli a.s. om 10.00 uur in de
rochiekerk van de H. Petrus te Sittard.

Begr. Ond. W. Wauben, Sittard
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