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ln onze dankbare hèrinnering
blijÍt voortleven

Pieter Hubert Lodewiik Schreurs
echtgenoot van

WILHELMTNA THIJSSEN

Hij werd in Heerlen geboren 21-1-1914.
Geheel plotseling is hij van ons heengegaan
te Schaesberg 30-3-1980.
De plechtige uitvaartdienst werd gehouden
3 april d.o.v. in de parochiekerk van
O.L. Vrouw van de Berg Carmel
te Leenhof om 10.00 uur.

Op Palmzondag, de dag van de plech-
tige intocht van Jezus in Jeruzalem,
heeft de Heer Zelt zijn mantel uitge-
spreid voor deze ,,rechtvaardige" man
om hem binnen te leiden in het Eeuwig
Jeruzalem van de Hemel. God vond dat
deze goede en trouwe man klaar was
om alléén van deze weretd te vertrek-
ken. Als een goede katholiek had hij
God gediend, zijn plichten vervuld te-
genover Kerk en gezin.
Wij misgunnen hem niet dat hij nu mag
binnentreden in het Eeuwig geluk. Het
is goed dat wil na zijn onverwacht heen-

gaan ons herinneren: Zijn warme diepe
muzikale stem, zijn bezorgdheid voor
echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
zijn lach en levenshumor, zijn altijd
klaarstaan voor een ander. Denkend
aan deze goede godsdienstige mens,
gaan er woorden door ons hooÍd als:
EEUWIGHEID en GOD en wij zeggen
samen als in een gebed:
,,Die Eeuwigheid en het bezit van die
God, dat heeft hij verdiend".
Wij danken hem voor alles wat hij voor
ons gedaan en betekend heeÍt en bij
dit aÍscheid, nemen wij het leven van
deze mens met ons mee, met deze op-
dracht, het voort te zetten en het door
te geven.
O.L. Vrouw van de Berg Carmel bidt
voor ons allen.

Hartelijk dank voor uw medeleven bii het
overlijden en de uitvaartdienst.

MevÍ. W, Schreurs-Thiissen
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
op zondag l8 mei a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw van de Berg
Carmel te Leenhof.
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