


In onze herinnering blijft voortleven

Willy Dera
Echtgenoot van

Gonny Hàndeler

iÉ
Schaesberg, 25 juni 1937

t
Kerkrade, 8 juni 2003

Voor Uw medeleven en belangstelling tijdens
Willy's ziekte en bij zijn overlijden

zijn wij U van harte dankbaar.

Gonny Dera - Hàndeler,
Familie Dera,

Familie Hàndeler.

De zeswekendienst zal worden gehouden

op zaterdag I 9 juli 2003
in de kerk van de H. Antonius van Padua

te Bleijerheide - Kerkrade
om 18.00 uur.

Kerstmis 2002 bracht Willy met zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen nog een toast uit op het
prima herstel van zijn hartinfarct. Enkele weken
later echter constateerden zijn artsen een ernstige
vom van longkanker. Ondanks diverse embolièn
en andere tegenslagen bleef Willy geloven in en
hopen op een herstel waarin hij wellicht voor een
korte periode nog eens zijn leven zou kunnen
oppakken.
Samen met zijn vrouw Gonny autotochtjes maken
en fietsen, samen met zijn kleinkinderen naar de
bokjes gaan, samen met Frans voetballen kijken,
samen met Pedro reizen en genieten van een
heerlijke dis. Samen is niet meer.
Willy was een begaafd organist en maakte faam
met zijn Muziekhuis in Schaesberg.
Muziek en organiseren was altijd zijn passie.
Voorzitter van zangkoor "Con Amore" was hem
dan ook op het lijf geschreven. Een functie die hij
met veel plezier en toewijding heeft veruuld, totdat
hij niet meer in staat was de repetities bij te wonen-
De ziekte kreeg hem sleeds meer in zijn greep.
Maar Willy klaagde nooit en had ook nauwelijks
pijn. Gelukkig!
Gelukkig was hij ook met zijn vrouw Gonny met
wie hij bijna 43 jaar liefen leed gedeeld heeft en
die hem op een onnavolgbare wijze thuis heeft
vezorgd. Tot en met de laatste dag.
Op Pinksterzondag om 22.00 uur is hij voorzien
van de Ziekenzalving van ons heengegaan.
Willy schreef ooit een prachtig muziekstuk met de
naam "Mille Grazië".

Boy, Pap, Opa,.... Mille Grazië voor wat jij voor
ons hebt gedaan.


