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Ter herinnering aan: 

JAN GIELEN 

,echtgenoot va.n 

JEANNE P ACKBIER 

10 november 1927 ,te Maa•tricht en 
28 oktober 1987 in het Academisch 

Ziekenhuis Maas.tricht, 
voorzien van het Sacrament der zieken. 

Heer God, wij danken U ,voor deze echtgenoot 
en vader, famiilielid en medemens, die ons zo 
inabij en di,erbaar was en die naar menselijke bere
kening veel te vroeg van ons is heengegaan. 
Wij danken U "oor •alle liefde en vriendschap 
die ,v,an hem zijn uitgegaan. Wij danken U, dat 
hij door zijn moedig gedragen ziek,te tot over• 
gave en aanvaarding is gekomen, en dat hij 
• zo ver,gankelijk als hij was • een mens is 
geworden om van te houd·en. Zijn leven werd 
iimmers ,getekend door zor,g.zaamheid en hulpvaar
digheid. 
Wij bidden U, dat er niets van di-t leven ver· 
!oren zal gaan ; dat wat hij geleefd en gedaan 
heeft, ten ,goede ria l komen aan deze wereld ; 
dat al wat them heilig was, geëerbiedigd mag 
worden door de mensen die na hem komen ; 
en dat hij in alles, waar.in hij groot is gewees,t, 
tot ons mag blijven spreken juist nu hij .ge
storven is. 

Wij bidden U, dat thij voor,t mag leven in zijn 
kinderen en leileinkind, iin hun har,t en in hun 
levensdurf, in hun gedachten en in !hun geweten. 
Wij bidden ,U, dat Gij zijn echtgenote de kracht 
zul,t geven om dH kruis te dragen en de tijd 
om dit verUes te "erwerken, in het .geloof dat dit 
afscheid een tot-weeniens betekent in een eeuwig 
samenzijn bij U. 

Wij bidden U, dat wij allen die met hem '"er.bonden 
waren, nu ook OIIllWille van -zijn dood • dieper 
met eltkaar verbonden mogen zijn. En mogen wij 

in die sa,amhorigheid, en in aHe liefde en :vriend
schap, de belofte herkennen dat Gij ons in de 
dood .getrouw -zult zijn. 
Dat vragen wij U door J ezus Christus, uw Zoon 
en onze Heer, die met U en de heilige Geest 
leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Wij dan-ken U voor de blijken van deelneming 
ons ·betoond bij ih.et overlijden en de begrafenis 
van hem die ons zo dier.baar was. 

De plechtige ze&wekendienst .al gehouden worden 
op zaterdag 12 december a.s. om 19.00 uur in de 
kerk van de H. An,tonius van Padua te Scharn
Maastricht. 


