ziekenhu'is, waar zich een fatale ziekte
openbaarde, is hij r^ustig en o'nopvallond op zijn vertrouwde ad res blijven
wonen.

Wil in uw gebeden gedenken
ZÉF TILLMANNS

weduwnaar van

Wij zul'len hem missen, deze Íijne

Ërna Lex

Onze dierbare overledene werd

ge-

boren te Sittard 25 aPril 1907.
Hij overleed - voorzien van het Sacrament der zieken - te Sittard 26 jan. 1981
Na een plechtige Eucharistieviering in

.

de parochiekerk van de
Sittar"cl hebben

va-

der en schoonvader, deze goeie

H. Petrus te
januari al-

,-#.Jr"#_Í:

opa,
maar wij mogen met veel dankbaarheid

aan hem terugdenken. Hii is ons in
veel opzichten een voorbeeld geweest,
niet het minst in ziin grote, bij'na vanzetf spre'kende trouw aan het

gelooÍ

en de geloofsPraktijk.
Wii geven hem nu uit handerr en leg-

gen hem neer in de handen van de
tevende God, biddend

dat hij

moge

rusten in de vre'de en liefde van

Een geboren en getogen Sittardenaar
is van

ons heengegaan. Zet

Tillmanns

was op een heel bijzondere wijze gehecht aan ziin vaderstad en aan de
vertrouwde omgeving van Putstraat en

Mart<t. Ook toen de kinderen het huis

uit waren en toen hii na de dood van
zijn vrouw atleen het huis bewoonde,
dacht hii er niet aan te verhuizen en

elders in de stad l<leiner te gaan wonentn het huris aan de Putstraat 12, dàar
had hij met zijn gezin gelukkig geleefd,
dàar had hij jarenlang ziin zaak ge'had,
dàar wilde hij ook zijn oude dag door-

brengen. En

tot ziin vertrek naar

het

de

verrezen Heer.
Zef Tillmanns, rust in vrede.

De familie darrkt U hartelijl< voor de
vele blijl<en van medeleven, welke zii

bij het overlijden en de uitvaart

van

U rnocht ontvangen.

De plechtige zeswekend'ienst zal gehouden worden oP zondag 15 maart
1981 om 11.30 uur in de St. Petruskerk
te Sittard.
W. Wauben b.v., Sittard, Tel.

04490

-

13572

