Vergeet mij niet en
wees goed voor elkaar.

selijke berekening kwam dit einde te
vroeg. Maar gelukkig weten wij als ge-

+
Ter gedachtenis aan

JO SENTJENS
echtgenoot van
RIEKIE KEMPER

De dierbare overledene werd geboren te
Geldrop 17 april 1930 en overleed te Eygelshoven, 16 oktober

1979.

Na een plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk O.L. Vrouw Hulp der Christenen te
Nieuwenhagen, werd hij aldaar ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof 20 oktober d.o.v.

Zonder aan de dood te denken werd
deze vader plotseling uit het Ieven weg-

genomen, toen hij met zijn jagersvrienden op jacht was. Dit doet ons weer
denken aan die woorden uit de Heilige
Schrift: ,,De dood komt als een dief in
de nacht".

Jo was een

lovige mensen, dat de dood niet het def in

itieve einde is, maar de overgang

naar het eeuwige leven bij God. Daarom
kunnen wij bidden:
God, Vader in de hemel,

wij richten tot U ons gebed
voor Uw dienaar Jo Sentjens,
die vroegtijdig uit deze wereld is heengegaan.

Wij vragen U hem op te nemen
in Uw Tehuis.
Dan zal hij, die op U
zijn verwachtingen bouwde
en in U heeft geloofd,
de eeuwige vreugde bezitten.

Mijn dierbare echtgenote, kinderen

en

kleinkinderen, mijn dank voor de mooie
jaren, die wij samen mochten doorbrengen. Denkt dikwijls aan mlj in jullie gebed. Dan zullen wij elkaar eenmaal ont-

moeten in de eeuwige heerlijkheid bii
God. Moge hij rusten in vrede.

eenvoudige, oPgewekte,

behulpzame en gelovige man, die vele
jaren hard gewerkt heeft voor het we!-

zijn van zijn vrouw en kinderen. ln de

laatste jaren, dat hij niet meer kon werken, bracht hij, samen met ziin trouwe
vrienden , zijn honden, veel tijd door in

de vrije natuur, want daar beoefende
hij zijn grote hobby, de jacht. Naar men-

Namens de familie hartelijk dank.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 1 decenrber a.s. om
19.00 uur in de parochiekerk O.L. Vrouw Hulp
der Christenen te Nieuwenhagen.
Begrafenisond.

- M. Lindeman - Tel. 045-313197

