
In de machtig. natuur om m5 heen
erken ik Uw grote majesteit, o Heer.



Dankbaar
denken wij

aan

I
I

I

I

hieëmel vuurslel, ing ieëwigheed van
opgoa in der angere.
lch bin och dankbaar dat os keenger
zich ongeree verstond, Joa, ze zint ver-
sjillend, in doeë en loale, nrar wenl et
drop aa kunl loale ze zich ongeree en
de luu die hun nuedig hant nit in der
slieëk, en doa geel el um in el leëve.
ïensjlolle bin ich dankbaar vuur wal ich,
vuural de letste joare, vuur de luu in de
buurt han mage belekene. Durch ee be-
roop op mich te doeë, hant ze mich de
kans gegeëve um vollediger minsj te zieë.
Durch hun vertrouwe en vrundschup hanÍ
zie mich mië gegeëve dan dal ze
doavuur lruuk-kreege.
Ei is zieëker dat ich noe en dan tekot
gesjoale bin. Numt evver van mich aa
dat ich et good bedoelde. ln zoeëwiet
dat nit zoeë uever gekoame is, vroag ich
uch um mich m ie tekot-sjeele le vergeëve.
lch wunsj uch alfernoal dal sjlukske hieë-
mel op eëd wal ich zelt han maage preuve
en ich hoop dat ich uch allemoal truk
zal zië b"i ozze Hergof.

Namens echlgenole, kinderen en kleinkindercn,
danken we allen voor hel medeleven, onder-
vonden bij het slerven en begraíenis.

Mevr. M.A.C. Collong-Wassen en kinderen

De zeswekendiensi zal plaals vinden in de
parochiekerk van O.L. Vrouw van de Berg Carmel
te Leenhol, zalerdagmorgen 28 mei orn l0 uur.

Huberl Joseph Melchior
Colfopg
echigenoot van

Maria Anna Calharina Wassen

ln de leeftijd van 78 jaar, gesterkt door
hei H. Sacramenl der zieken, is hii op
16 april 1977 van ons heengegaan. We
hebben hem ter ruste gelegd op hel
r.k. kerkhof Íe Leenhof, ía dé Pleëhtige
Uitvaarldienst in de Parochiekerk van
O.L. Vrouw van de Berg Carmel te
LeenhoÍ, 20 april 1977 om 11 uur.

Wij overwegen zijn woorden:
Wenste op ee momenl gezag kries: rrDoe
has nit lang mieë te leëve", dan geesle
wie vanzelÍ noëdinke uëver wat allemoal
geweë is. Wen der mich vroagt: ,rWai
woar noe el sjönste in die leëve?" dan
kan ich drei deenger neume: lch bin
dankbaar dat ing vrouw wie el Kàlhe
mit mich gelrouwd is. Och al woare vier
allebei angesj van karakter, doa is lusie
os twië eng verboongenheed gegruïd,
die, kos gebuere wat wool, ummer on-
verbreëkelikker gewoëde is en ummer
deeper. Os leefde is wie ich mich der


