


Wij vragen u te gedenken in uw gebeden 
onze dierbare overledene 

Clément Joseph Martin DESSART 
geboren 5 okt. 1912 overleden 1 juli 1977 

echtgenoot van 

Antoinette Marie Hubertine MULKENS. 
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,,. Gedenken in uw gebeden, niet omdat zijn 
zielerust nog bij de Heer moet worden be
dongen, want door zijn levenswijze heeft 
Clément daar zelf reeds voor gezorgd. 
Bidden moeten wij uit dankbaarheid aan God, 
die ons deze man, vader en opa gaf . 
Zijn manier van leven, met zorg voor zijn 
dierbaren, eerlijkheid voor zijn medemens en 
hartelijkheid voor zijn ontelbare vrienden, 
sterkt ons allen in vredige berusting. 
Mijn lieve vrouw, ie weet ik ben van ie heen
gegaan zoals ik het altijd verlangde: midden 
in mijn grote hobby, 't werk voor onze zaak, 
heeft God mij - wel vroeger dan ik hoopte -
in een fractie van een seconde teruggeroe
pen. Wees net als ik hiermede tevreden. 
Mijn dierbare kinderen, blijft leven zoals ik 
jullie zag : samenhorig onder elkaar en geluk
kig met Ma en tante Anna. Ik weet dat jul
lie voor Ma een grote steun zult zijn. 
Mijn allerliefste kleinkinderen, hoe veel ik 
van jullie hield, zullen jullie wel van je papa 
en mama weten. Jullie zijn mijn grote trots. 

Weet allen dat ie nu het voorrecht hebt van 
voorspraak bij 0. L. Heer. Naast Hem zal ik 
op jullie toezien en vanuit de hemel Zijn ge
nade over jullie afsmeken. 
Zusters en zwagers, neven en nichten, nu 
ook ik bij Ama en Apa ben, treurt niet! Wij 
leefden zoals zij ons vóórleelden. Weest nu 
sterk en gaat zo door, want Hij, in wie wij 
geloven, staat er achter. 

Wij danken U hartelijk voor Uw blijken van 
deelneming en meeleven, ons betoond bij het 
overlijden en de begrafenis van hem, die ons 
zo dierbaar was. 

Familie DESSART. 

Familie MULKENS . 

De plechtige Zeswekendienst, waartoe wij u 
beleefd uitnodigen, zal plaats hebben zondag 
14 augustus a.s. om 11.30 uur, in de kerk van 
St. Martinus te Breust-Eijsden. 

Begrafenis-ond. Gebr. Walpot b.v. - Eijsden 


