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ln uwe gebeden en H. Eucharistieviering
wordt aanbevolen de ziel van zaliger

JOSEPH SCHOLTES
echtgenoot van

MARIA AGNES DASSEN
Lid van de familie-gemeenschap

De dierbare overledene werd geboren te Kerkrade op
13 juni 1884. Na een werkzaam en welbesteed leven
ging hij van ons heen naar 't Eeuwige Leven I augustus
1969. Hij was gesterkt door de H Sacramenten in het
St. Jozef-ziekenhuis te Kerkrade.

Zalig de doden, die in de Heer sterven. (St. Johannis)
Twee jaren geleden mocht hij zijn diamanten huwelijks-
feest vieren, waartiij hij gelukwensen mocht ontvangen
van de Koningin en de Bisschop, terwijl hij op een
bijzondere wijze geëerd werd door de gemeenschap
Nulland. Dit voorrecht is maar voor een enkele
mens weggelegd.
Een blijde herinnering aan deze dag zal de familie
bijblijven, maar bovenal de herinnering aan een goede
vader, een christen, zoals er maar weinig zijn, die
leefde uit zijn geloof en die dagelijks zijn levenskracht
bij God zocht. Zulke mensen mist men niet graag,
niet alleen in de familie maar ook in de gemeenschap.
De stille, rustige en gelovige figuur zal voortaan niet
meer in de kerk zitten. Thans zal hij voorzeker zien,
wat hij zo zeer geloofd en beleden heeft

Dierbare echtgenote, kinderen en familie, gij hebt mij
met veel eerbewijzen omgeven. Ik dank U daarvoor.
Gij zijt steeds rnijn trots en vreugde geweest, blijft
daarom trouw en goed.

Vaarwel, goede vader in de Eeuwige Rust.

Onze Vader - Wees gegroet

Voor uw hartelijke blijken van deelneming, betoond

bij het overlijden en de begrafenis van de dierbare

overledene, betuigen wij U onze oprechte dank,

M. A. Scholtes-Dassen

kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, 13 augustus 1969

Nullanderstraat 82

De plechtige Zeswekendienst, waartoe U beleefd wordt
uitgenodigd, zal gehouden worden op ZATERDAG
4 OKTOBER a.s. om 9.45 uur in deparochiekerk van

de Fï. Maria Goretti te Kerkrade-Nulland.


