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IN MEMORIAM 



In dankbare herinnering aan 

JOHANNES HERMANNUS 
HINDERIKUS DUMMER 

echtgenoot van wijlen 

Maria Catharina Benders 

geboren te Lonneker 3 september 1890 en 
overleden gesterkt door het sacrament van 

de zieken, te Schinveld 12 maart 1974. 
Hij werd begraven op het kerkhof 

te Schinveld 16 maart 1974. 

Het beroep , dat hij na zijn arbeid op de 
mijn, thuis ook nog uitoefende werd spoedig 
zijn broodwinning. Met hart en ziel wijdde hij 
zich aan zijn zaak. Elk uur van de dag kon 
men bij hem terecht om e~n fiets of iets 
dergelijks te laten repareren. Nooit deed men 
tevergeefs een beroep op hem altijd klaar 
om te helpen en van dienst te zijn. Deze 
eigenschap kwam ook naar voren bij de vele 
verenigingen, waarvan hij lid of bestuurslid 
is geweest en toen hij wegens zijn leeftijd 
niet actief aan het vereniging3leven kon deel
nemen, bleef hij altijd een grote sympathi
sant daarvan. Hij was een mens van niet 
veel woorden, maar die op zijn eigen wijze 
toch echt genieten kon van hetgeen het le
ven hem via de vereniging kon bieden. Als 
kerkmeester heeft hij jarenlang trouw en stipt 
de belangen van de kerk behartigd . Hij was 
een reeël en eerlijk mens, die zich van wege 
zijn goed en zachtaardig karakter en zijn 
hulpvaardigheid vele vrienden had verwor
ven , vooral die van de "Hoej''. 

Niemand wilde hij tot last dienen en niet 
veeleisend voor zichzelf was hij met alles 
tevreden. Tot het laatste ogenblik had hij een 
grote belangstelling voor de zaak en knapte 
hij nog vele karweitjes op. Toen hij zijn einde 
voelde naderen vroeg hij om het sacrament 
van de zieken en enkele uren voor zijn ster
ven vertelde hij zijn kinderen waarvoor zij 
bij zijn begrafenis moesten zorgen. Inderdaad, 
het leven kan goed zijn, als wij er God mee 
weten te dienen en in blijheid onze levens
taak vervullen. 
Zo kon ook deze mens in gerustheid zijn 
hoofd neerleggen, wetend dat na een wel
besteed leven , waarin God zeker niet verge
ten werd, de eeuwige zaligheid wacht. 
Beste kinderen en kleinkinderen, die mij in 
vreugde en leed hebt bijgestaan , blijft mij 
ook nu nog gedenken. Ik ben jullie dank
baar voor de opofferende zorgen welke aan 
mij zijn besteed. Vaarwel. 

De familie dankt U hartelijk voor de blijken 
van deelneming ondervonden bij het over
lijden en de begrafenis van hem die ons zo 
dierbaar was. 

De plechtige zeswekendienst zal plaats heb
ben op zondag 28 april om 11 uur in de kerk 
van de H. Eligius te Schinveld. 


