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Russisch, rond 1700



Wil in Uw gebeden gedenken de lèegte die zi.in heengaan veroorzaakt, zijn we
God dankbaar dat we hem zolang in ons midden

MAURICE SCHMEITS mochten hebben. Wij geloven vast dat papa ook
echtgenoot van nÉ nog ons zal blijven bijstaan. De sterke band

MIA ERNON 
die wé met hem hadden, zal zelfs op déze
manier niet verbroken worden.

Onze dierbare overledene werd geboren te Mia en kinderen, blijÍt tevreden, laat iullie niet
Sittard, 25 juni 1911. Hii overleed - nog voorzien ontmoedigen. Gelooft in God, gelooït in elkaar.
van het Sacrament der Zieken - te Visé (België), Wij bidden: God, nu U papa van deze aarde hebt
op 12 november 1978. Na een plechtige Eucha- opgeroepèn, neem hem op in Uw licht, In Uw
ristieviering in de parochiekerk van de H. Petrus nabijheid. Amen.
te Sittard hebben wij hem í6 novèmber aldaar
begraven.

Zachtaardigheid, bescheidenheid en zorgzaam-
heid, dàt waren de wezenskenmerken van de
overledene. Zijn leven als echtgenoot en vader
was steeds op deze eigenschappen gebaseerd. Uw medelèven hebben wij als een grote troost
De lieÍde en zorg voor zijn gezin kwamen vóór ervaren.

alles. Wij willen U hiervoor hartelijk danken.

Zoals zijn gezin en familieleden hem kenden, zó
ook kenden zijn kollega's hem: vol plichtsbe- Fam. Schmelta
trachting in zijn werk en vol zoÍg voor zijn
medemens. Zo is hij altiid gebleven, ook toen
hij steeds meer beproeÍd werd door ziekte en
pijn: hij bleef een tevreden mens. De plechtige zeswekendienst zat gehouden
Daarom juist valt dit scheiden zo zwaar. Met worden op zondag 1Z december a.s_ om 11.90 uur
recht mogen we verwachten dat God hem nu de in de St. petruskerk te Sittard.
eeuwige tevredenheid schenkt. Zijn goede levens-
voorbeeld moge een troost zijn voor ons allen.
Ondanks alle menselijke droefheid en ondanks


