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Wil in uw gebeden gedenken 

SJAAK HENDRIKS 
echtgenoot van 

MIA MEERTS 

Onze dierbare overledene werd geboren te 
Geleen 30 jan. 1918. Hij overleed te Sittard -
voorzien van het Sacrament der zieken - 7 nov. 
1984. Na een plechtige Eucharistieviering in de 
parochiekerk van de H. Petrus te Sittard heb
ben wij 9 nov. afscheid van hem genomen. 

In alle eenvoud, zonder op te vallen is hij door 't 
leven gegaan. Vanaf zijn jonge jaren tot aan de 
mijnsluiting heeft hij me.t hard werken onder in 
de mijn zijn dagelijks brood verdiend. Na de 
mijnsluiting bleef hij aktief bezig , omdat het 
voor hem nu eenmaal onmogelijk was met de 
armen over elkaar thuis te blijven zitten. 

Samen met zijn vrouw heeft hij in een gelukkig 
huwelijk ruim 38 jaar lang alle lief en leed ge
deeld. Het grootste verdriet dat hij samen met 
zijn Mia te dragen kreeg, was het overlijden 
van hun enigste kindje , een maand na diens 
geboorte. 

Hij kreeg het laatste jaar van zijn leven het 
kruis van een ernstige ziekte te dr2.gen. Maan
den en maanden lag hij in het ziekenhuis en 
onderging daar meerdere zware operaties. 
Geduldig, zonder te klagen heeft hij zijn zware 

ziekbed gedragen en in volle overgave ontving 
hij, gelovig en bewust daags voor zijn sterven 
het Sacrament der zieken en het Viaticum . 

Wij leggen hem neer in de handen van de 
levende God , biddend dat hij - verlost van alle 
ziekte en pijn - moge rusten in de vrede en 
vreugde van de verrezen Heer. 

Sjaak Hendriks, rust in vrede. 

De familie dankt U hartelijk voor de blijken van 
medeleven bij het overlijden en de uitvaart. 

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou
den op zondag 23 dec. 1984 om 10.00 uur in de 
Paterskerk te Sittard. 

Begr. ondern. W. Wauben Sittard tel. 13572 


