


Heengegaan in de vrede van Christus en be
geleid door onze gebeden, gedenken wij

GOVERT SCHOORMANS
echtgenoot van

, MARIA GERTBUD HERTEN

Geboren,te K0pperste ( old.) 7 juli 1896 en
voorzien van het Sacrament der zieken, oler-
leden in het St. Jozefziekenhuis te Kerkrade
op 21 Íebruari 1976, ile begrafenis op het
kerkhof te EygElshorren vond plaats op 25
februari d.o.v.

Weer ging een goede bekende uit de Hopel
van ons heen, Jarenlang heeft hij daar ge
woond samen met ziin vertrouwde rlensen.
Het laatste jaar heeÍt hij samen met zijn
echtgenote elders doorgebracht, in een tÈ
huis voor beiaarden, toen de hoge leeÍtijd
met zijn ongemakken zich aandiende.
De dierbare overledene mag terugzien op vè
le jaren en een vruchtbaar lwen. ln moei-
liike tiiden heeft hii, met hard werken, voor
zijn talriik gezin 69.16s1 r.rdiend. Na tal van

rustige iaren, trof hem een smarteliik en
langdurig lijden, waardoor hij van ons heen-
ging Ons geloof zegt ons dat hiermee dit
leven niet ten einde is.
" De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods
hand, geen kwelling van de dood kan hen de
ren. ln het oog van de zondaars scheen het
dat zij stierven . . . zij ziln echter in vrede".
( Wijsheid,3, Í e.v.)

Wij houden ons vast aan de woorden van
Jezus: " Wie gelooÍt in Mii, zat lwen, ook al
is hij gestorven en alwie leeÍt en gelooft in
Mij, zal niet sterven in eeuwigheid". ( Joh.
11,261.
ln dit geloof, in deze goede boodschap, die
ons is orergelanerd, willen wii onze kracht
en troost.zoeken.

De familie dankt U allen voor de blijken
van belangstelling betoond bii het overlijden
en de begrafenis van onze dierbare.

Fam. SchoormareHsrten

De plechtige zewvekendienst.zal gehouden
worden op zaterdag 10 april om lg.0o uur
in de parochiekerk van de H.Pastoor van Ars
te Eygelshoren.


