


Ter herinnering aan 

PETER LODEWIJK SCHOLL 
echtgenoot van 

Maria Helena Sophia ,·ai1 der Zander 

Geboren te Schinveld 10 september 1914. 
overleden in het ziekenhuis te Brunssum, 
gesterkt door het sacrament van de zieken 

13 september 1980. Op het kerkhof te 
Schinveld hebben wij hem begraven op 

17 september d .o.v. 

Enkele dagen, nadat hij zijn zes en zestig
ste verjaardag had gevierd, heeft de Heer hem 
tot Zich geroepen. Na een leven van veel 
arbeid in zijn bakkerij heeft h ij verschil
lende jaren van de rust kunnen genieten. 
hetgeen hem wel beviel. Hij was een 
goede trouwe echtgenoot en een zorgvol le 
vader voor zijn kinderen. Altijd door dac it 
hij aan hen. Zijn interesse ging altij d uit 
naar het wel en wee van zijn kindemn, 
zelfs in de laatste uren van zijn leven 
vroeg hij er nog heel belangstellend naar. 
W1] zullen ons steeds blijven herinne1en, 
wat gij voor ons gedaan en betekend ''"bt 
en bl ijven U dankbaar voor dit alles in 
ons gebed. Daarom bidden wij : 
Wij danken U Heer God, voor deze ni'.lr,s, 
die zo nabij en dierbaar was en die nu 
plotseling is weggevallen uit onze wereld. 

Wij danken U voor alle goedheid en vriend
schap die •~n hem is uitgegaan en voor 
al les wat hij voor ons heelt gedaan. 
Wij bidden: God, geef uw heerlijkheid, uw 
toekomst en i.;w trouw aan deze gestorven 
mens. Wij kunnen niet geloven dat zijn 
leven vergeefs voorbij is gegaan, en dat 
alles wat hij voor mensen heeft betekend 
nu verloren is. Heer geef hem uw eeuwige 
vrede. 

De familie dankt U hartelijk voor de blij
ken van deelneming ondervonden bij het 
overl ijden en de begrafenis van hem die 
ons zo dierbaar was. 

De plechtige zeswekendienst zal gehouden 
worden op zaterdag 25 oktober a.s. om 
19.00 uur in de St. Eligiuskerk te Schinveld. 


