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Wij denken met genegenheid en eerbied aan 

Peter Joannes Ramaekers 
echtgenoot van 

Mechtildls Elisabeth Dijcks. 

Hij werd geboren te Beegden op 15 november 1911 
en overleed te Sittard op 27 januari 1985. 
Te Koningsbosch, waar hij zolang gewoond heeft, 
werd hij op 31 januari 1985 te ruste gelegd. 

Vader heeft veel moeten lijden, de laatste dagen van 
zijn leven . Zelf klaagde hij er niet over maar het 
doet ons pijn dat we hem niet meer konden helpen, 
hij die zelf zoveel andere mensen geholpen heeft 
in zijn leven. 
Voor zijn grote gezin was hij een fijne, meelevende 
vader die zich ten volle inzette voor zijn werk en 
daardoor een mooi gezin opbouwde. Een liefheb
bende en bezorgde echtgenoot voor zijn vrouw in 
die lange jaren van huwelijk en gezinsleven . Zijn 
kleinkinderen zullen hun lieve opa zeer missen. 
Het moet hem zwaar zijn gevallen te beseffen dat 
hun 40-jarig huwelijk niet meer gevierd zou kunnen 
worden. Daarom is het goed terug te denken aan 
die jaren van geluk en zorgen, van tevredenheid en 
moeilijkheden, die ons wèl geschonken werden. 
Vader heeft ook veel gedaan voor de vakbond van 
de Bouw- en houtbond in zijn woonplaats. Daar
voor was hij dag in dag uit in de weer en deed hij 
zijn werk met nauwgezetheid en plichtsbetrachting. 
Vele jaren zorgde hij voor de goede gang van zaken 
in de bond die hij tot aan zijn dood meebestuurde. 
Ook in de moeilijke en gevaarlijke oorlogsjaren 
heeft hij zich beijverd om voor de zusters van het 

klooster te zorgen voor de dagelijkse levensbe
nodigdheden. Toen ook liep hij het oogletsel op 
dat hem het werken bemoeilijkte maar hij liet er zich 
niet van weerhouden om zijn werk re blijven doen. 
In de eenvoud waarmee hij leefde is hij ook ge
storven. Een man om nooit te vergeten. 
Wij zullen hem in onze gebeden en H. Mis ge
denken, vervuld van dankbaarheid en eerbied. 
Pap, rust in vrede, voorgoed. 

Voor de innige deelneming, betoond bij 
het overlijden en de begrafenis van onze 
dierbare overledene, betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

L. Ramaekers-Dijcks, 
kinderen en kleinkinderen. 

De plechtige Zeswekendienst zal worden 
gehouden op zondag 10 maart 1985 in de 
parochiekerk van 0. L. Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen te Koningsbosch om 11.00 uur. 

Begr. ondern. Pensen, Echt - Tel. 04754-6100 


