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Gedenkt in uw gebed de zlel van zcrliger

IOHAN LEONARD HUBERT COLLON

weduwncrcr vcn

Catharina Elisabeth Boisten

Geboren te Rimburg de 15e Íebruqri 1Bó4 en over-
leden, voorzien vctn de H.H. Sqcrcrmenten,

te Vqlkenburg de 12e mcort 19ó0 en be-
grcven op het R.K. kerkhoÍ te Rimburg.

Ztia vroom christelilk leven, gekenmerkt door

levendig gelooÍ en oprechte lieÍde tot God, ge-

hetligd door veel gebed en veelvuldige H. Com-
munles, eindigde op de uitzonderli;k hoge leeÍtild
vqn 9ó joren, ln blilde hoop op de toekomstige

eeuwige heerliikheid.
Wqnt voor Uwe gelovigen, o Heer, wordt het leven
niet uitgedooÍd, mccr verwisseld en nc de ont-

binding von dlt ocrrdse woonhuis wordt hun in de

hemel een eeuwige woning beretd. (Prefctie mts).

Miln kinderen en kleinkinderen, bewcart mijn beeld
tn uw zlel en gedenkt met allen die mif dierbaqr
wcrerl, de rust mijner ziel.
MUn Jezus bcrmhartigheid.

R.K. Begrafenisver. ,,St. Jozef"rUbach over Vorms
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IEZUStMARTAtJOSEPH

Gedenkt in uw gebed de ziel van zaliger

|ohan Leonard Hubert Collon
weduwnaar van

Catharina Elisabeth Boisten

Geboren te Rimburg de 15e februari 1864 en
overleden, voorzien van de H. Sacramenten,
te Valkenburg de I 2e maart 1960 en begraven
op het R. K. Kerkhof te Rimburg.

Ztia vroom christeiif k leven, gekenmerkt door
Ievendig geloof en oprechte liefde tot God,
geheiligd door veel gebed en veelvuldige H.

o Communies, eindigde op de uitzonderlilk hoge
'1 leeftild van 96 jaren, in blifde hoop op àe

toekomstige eeuwige heerliikheid.
Want voor Uwe gelovigen, o Heer, wordt
het leven niet uitgedoofd, maar verwisseld
en na de ontbinding van dit aardse woonhuis
wordt hun in de hemel een eeuwige woning
bereid. (Prefatie H. Mis.)
Miln kinderen en kleinkinderen, bewaart miin
beeld in uw ziel en gedenkt met allen die mii
dierbaar víaren, de rust mijner ziel,

Miin |ezus barmhartigheid.

E. Coenenl \Miinandsrade


