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Ter dankbare herinnering

aan

Antonius RudiolÍus Cornelis Verblakt
echtgenoot van

Maria Margaretha Antonia Schreiien
geboren l6 november 1923 le Vierlingsbeek en
voorzien van het sacrament der zieken overleden
.l978
en de 2lste d.a.v. begraven te
l6 febr.
Sittard.

Hii was stoer en sterk van gestel, gemoedeliik

en

een trieste piin, zei hii rustig: "wat zouden wii
anders willen!" Voor iedereen was hii sterk.
Ziin iiefde en zargt z'n behulpzaamheid bracht
hii aan z'n gezin tot uiting in de woorden: "help
de mam en help elkaar". Hii dacht niet zozeer
aan zichzelf als aan anderen.
Mooi en rustig, zoals hii leefde ging hii naar de
hemel.

'n Dierbare herinnering aan deze mooie

mens zal

bii vrouw en kinderen, vrienden en bekenden als
een troost bliiven leven. Hii ruste in vrede bii God,
d,ie hii trouw heeft gediend.

rustig en arbeidzaam van karakter; ie zou ze'ggen
'n echte zoon van Brabantse geboortegrond.
Kenmerkend was z'n vredelievendheid; hii gunde
ieder alle goeds en kon eenvoudigweg 'n verkeerd
woord over 'n and,er stoppen met een "ia, ie
weet het toch allemaal niet."
Als echtgenoot en vader stond hii met liefde en
plichtsgetrouw achter vrouw en kinderen, altiid

bereid om te helpen.
Graag deed hii vele kleine dingen voor gemeenschap en kerk; nooit deed men een vergeefs
beroep op hem.
ln trouw aan het gezin, in geloof aan de kerk
bouwden zii samen als werkzame vader en moeder
aan goede kansen voor hun kinde'ren, samen
voorgaande in gelovig leven.
Toen kwam de zware slag, dat er geen genezing
meer mogeliik was, 'n zeer harde ervaring.
Maanden lang ging hii samen met ziin gezin deze
moeiliike weg. ln overgave aan God, zii het met

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

De zeswekendienst zal gehouden worden op

27 maarl (2e Paasdag) om 10.ï5 uur in de
kerk van de H. Antonius van Padua te OphovenSittard.

