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Wil in Uw offer en gebed gedenken

de zisl van

Carl kopold van 't Westeinde
echtgenoot van

CORNELIA SOPHIE RAATS

geboren te Rotterdam 18 mei 1909 en overle-
den te Sittard 29 november 1980, vooruien

van het H. Sacrament der zieken.

Voor alles was hij een man van gebed, die een
grenzeloos vertrouwen had op God. Er ging
geen dag voorbij of hd trok zich terug op zijn
kamer om de psalmen te bidden en als het
maar enigszins mogelijk was, ging hij naar de
kerk om er de eucharistie mee te vieren.
Ofschoon hij volledig in beslag werd genomen
door het drukke zakenleven, bleef zljn hart
uitgaan naar het geestelijke. Heel zijn leven
zocht hij dan ook naar het juiste evenwicht
tussen bidden en werken.
Zijn levendig geloof uitte zich steeds in con-
crete daden van liefde. Met veel plichtsbesef
vervulde hij zijn taak van trouwe echtgenoot.
ZIjn liefdevolle aandacht voor zijn vÍouw
groeide uit tot een diepe eensgezindheid met
haar, zodat hd haar tot grote steun was in
goede en in kwade dagen. Ook voor de ouders
van zljn vrouw was hij een grote steun en toe-
verlaat, omdat hij hen bd zich in huis opnam
om voor hun oude dag te zorgen. Voor zijn
familie van wie hd veel hield, was hd altijd een
warm meelevende broer, zwager en oom.
Bovendien was hd een man die verstandig en
eerlijk zljn zaken behartigde, zodat de klanten

voor wie hij werkte altijd tevreden konden
zíjn. Zowel voor zljn klanten alsook voor zijn
gasten was hij altijd bijzonder vriendelijk en
attent. Iedereen vond bij hem een gastvrij ont-
haal.
Ofschoon zijn levenskracht de laatste jaren
zienderogen afnam, klaagde hij nooit. Zijn
eerste zorg betrof altijd zijn vrouw. Haar en
ons allen toonde hij zijn zelfvergeten liefde.
Wat geschreven staat in het boek Wijsheid,
geldt dan ook zeket voor hem: ,,De zielen van
de rechtvaardigen zijn in Gods hand en geen
foltering zal hen deren".

Voor Uw hartelijk blijk van medeleven betoond
bij het overlijden en de begrafenis van mijn
onvergetelijke man, betuig ik mijn oprechte
dank.

Mevr. C.S. van 't Westeinde'Raats

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
op zondag 18 januari 1981 in de St. Petruskerk
te Sittard om 11.30 uur.


