Ter dankbare herinnering aan
CHRISTIAAN AUGUST SCHRAGE
echtgenoot van wijlen
GERTRUDIS HUBERTINA JOSEPHINA CLEMENS

Hij werd geboren te Puth op 5 juli 1890, en overleéd te Sïttard op 25 iuli 1976, gesterkt door het

H. Sacrament der Zieken.

Wii hebben afscheid van hem genomen in een
pléchtige eucharistieviering in de parochiekerk
Van St. Petrus op 30 juli, en hem te ruste gelegd
op het R.K. kerkhof te Sittard.

Toch nog vrii onverwacht is August_ Schrage v3!
Wij mogen dankbaar ziin dat
ons heengegaan.
God hem -zó'n lang leven heeft geschonken.
August Schrage is altijd 99n hardwerkend mens
geweest, die volledig leefde Yqor ziin gezin en
zijn zaak. Zijn echtgenote

st_ond hem steeds trouw

eó daadwerkelijk ter zijde. Sedert haar dood was
er een grote leegte ontstaan in ziin leven, maar
hii mocÈt ervareÀ' hoe ziin kinderén hem in alle
oÉrstandigheden met een niet-aflatende zorg omringden.

Ziin laatste levensfase bracht hij door in de verpl-eegkliniek 'lnvia', waar hij een liefdevolle ver-

zorging genoot.
Dat zijn lichamelijke krachten hem tekort gingen
schietén, de ongemakken van de laatste jaren
als gevolg van zijn ziekte, heeft hij aanvaard in
het besef- dat elk leven zijn kruis heeft. Hoewel
het niet altijd even gemakkelijk was, is hij ziin
levensweg ten einde toe gegaan
Zonder vlees sprak hij de laatste tiid over ziin
levenseinde dat hij voelde naderen. Hij leefde toe
naar de dood, eh naar God op wie hij vast vertrouwde.

Bidden wij dat hij ru, verenigd met ziin echtgenote, mag leven in Gods heerlijkheid.
August Schrage ruste in vrede.
Begrafenisond. W. Wauben, Sittard, tel. 3 57
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Voor Uw blijken van medeleven bij het overtijden
en de begrafenis van onze vader, zeggen wij U
oprecht dank.
KINDEREN SCHRAGE.

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag, 19 september, te 11.00 uur in de
St. M ichielskerk (Markt) te Sittard.

