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Wil in uw gebeden gedenken
JO VROOMANS
Onze dierbare overledene werd geboren te
Sittard 20 januari 1914. Hij overleed - onverwacht
- op oudejaarsavond 1980 in het ziekenhuis
"De Goddelijke Voorzienigheid" te Sittard.
Op 3 januari 1981 hebben wij hem - na een
plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk
van de H. Petrus te Sittard - op de algemene
begraafplaats aldaar begraven.

Hij was de hulpvaardige steun voor broer Math.
met wie hij rustig en onopvallend zijn dagen
sleet in het stille huis aan de Emmastraat.
Plotseling is aan dit samenzijn een einde gekomen! Ook broer Math. willen wij vandaag
in ons gebed gedenken opdat hij de weg door
het leven alleen moge vinden!

Jo, rust in

vrede.

ln zijn afscheidsrede zet Jezus tot zijn leerlingen
en over hun hoofden heen tot ons allemaal:
"Laat uw hart niet verontrust worden.
Gij gelooft in God.
Geloof ook in Mij.
ln het huis van Mijn Vader

is ruimte voor

velen.

Als dat niet zo was, zou lk het u hebben
gezegd.

Want lk ga heen, offi een ptaats voor
te bereiden.

u

De familie dankt U hartelijk voor de blijken van
medeleven bij het overlijden en de begrafenis.

En als lk ben heengegaan

en een plaats voor u heb bereid,
kom lk terug, offi u op te nemen bij Mij,
opdat ook gij zult zijn,
waar lk ben."
Wij hopen en bidden, dat deze woorden van de
Heer nu werkelijkheid zullen zijn geworden voor
onze dierbare overledene, die zo onverwacht van het ene moment op het andere - door
de Heer van leven en dood werd weggeroepen

uit dit aardse

leven.

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 22 Íebruari 1981 om 11.30 uur in de
Grote kerk te Sittard.
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