


Wil in uw gebeden gedenken

JOSEPH cOSÏlflJN SIMONS
echtgenoot van

Maria Barbara HeÍÍels

Onze dierbare overledene werd ge-
boren in Beek, 10 april 1910. Hii over-
leed plotseling - nog voorzien van
het Sacrament der zieken, 14 november
1 976.
Na een plechtige eucharistieviering in
de parochiekerk van de H. Petrus
in Sittard hebben wij hem 17 novem-
ber aldaar beg raven.

Wat was het een feest de afgelopen
zomer toen het echtpaar Simons ziin
veertig-jarige bruiloft vierde. Van alle
kanten waren ze komen toestromen,
de vele, vele familieleden, vrienden,
en kennissen om dit feest mee te vie-
ren.
Overduidelijk bleek op die dag hoe-
veel sympathie en vriendschap onze
dierbare overledene en zijn vrouw zich
in die 40 jaar verworven hadden.
ledereen, die aanwezig was op dit feest
nam afscheid met de wens: ,,tot over
10 jaar, op de Gouden Bruiloft !" Maar
op de vroege zondagmorgen van 14

november op weg naar de kerk
riep de Heer van leve'n en dood hem
plotseling tot Zich.
Ziin echtgenote, zijn kinderen, zijn
schoondochters en schoonzoons en zijn
kleinkinderen zutlen hem, die met ziin
vrouw het on'betwiste middelpunt van
de familie was, erg missen.
Maar ooi< voor ons allen, die hem van-
wege zijn hele levenshouding en van-
wege ziin vriendschap zo echt waren
gaan respecteren, in zijn heengaan'n
echt diep, menselijk verlies.
ln een grote trouw aan het geloof der
vaderen, in trouw aan de kerk, is hij
door het leven gegaan, gelovig, eerliik
en oprecht. Wii mogen vertrouwen dat
hij zondagrnorgen de stem van de Heer
gehoord heeft: Treed binnen in de
vreugde van de H,eer.

Goswin Simons, rust in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de
vele blijken van medeleven, welke zij
bij het overlijden en de begrafenis van
U mocht ontvangen.

De zeswekendienst is op zondag 2
januari 1977 om 11 uur in de kerk van
St. Michiel (Markt) Sittard.


