ln dankbaarheid gedenken wiI in
en H. Misoffer

hem ook de kracht gaf, om ziin lange laatste ziekte
met overgave te aanvaarden.
ln de oude Sint Petruskerk, wier riike historie hii zo
vaal< heeft beschreven en wier schoonheid hii zo
velen heeft leren bewonderen, hebben wii afscheid
van hem genomen. Ziln stoffeliik lichaam hebben

gebed

ADOLF HUBERTUS SIMONIS
echtgenoot van
MARIE LOUISE ÏUMMERS
geboren te Montfort 23 mei "l895 etr, voorzien van
de H. Sacramenten, overleden te Sittard l9 sept. 1?75.

Met ziin hele persoon en de vele talenten, waarmee
hii begaafd was en die hii door hard werken verder
ontwikkelde, heeft hii zich ingezet voor ziin dierbaren en de gemeenschap. Meer dan 50 iaar isng
werd hii daarin bíigestaan door ziin echtgenote.
Samen rnet haar, met kinderen en kleinkinderen kon
hii dankbaar genieten van het leven als een goede
gave van God.
Gedurende de vele iaren die hii bii het onderwiis
werkzaam was, heeft hií ontelbare ionge mensen
naast kennis ook de hogere waarden van het leven
biigebracht en ook na ziin pensionering bleef hii
ziin riike ervaring stellen in dienst van 't onderwiis.
Ziin gelooortestreek, Limburg in het algemeen, maer
vooral Sittard, dat ziin iweede vac{erstad was geworden, waren hern dierlraar.
Orrtelbaar ziin de grote en kleine publicaties over
hun verleden, resultaat van ziin studies, die hii pas
irr ziIn allerlaatste levensmaanden moest opgeven.
Artistiek begaafd als hii was, heeft hii veel biigedragen tot het culturele leven ín'ziin' stad, Sittard,
en de wiide omgeving. Bii dat alles bleef hii echter

een man, die ziin leven liet leiden door het

een-

voudige diepe 'geloof der" vaderen', een geloof, dat

wii ter ruste gelegd in de aarde van de plaats,
wear hii geboren en getogen was, in afwachting
van de verriizenis en ons aller vereniging bii God.
Maar 'gestorven bliift hii tot ons spreken' en dankbaar laten wii hem onder ons voortleven door ziin
geest, ziin voorbeeld, ziin gesproken en geschreven
woord.

De familie dankt U harteliik voor de bliiken van
medeleven bii het overliiden en de begrafenis.

De plechtige zeswekendienst heeft plaats in de
parochiekerk van de Heilige Bernadette te Sittard,l0.30
uur.
Baandert op zondag 26 oktober 1975 om

Begr. ondern. W. Wauben Sittard, tel.

3572

