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'ter gedachtenis aan

JOSEPH EDUARD HUBERTUS
E IJG E LSHOVEN
echtgenoot van
HELENA LOUISA HANDELER

Hij werd te Ubach over Worms geboren op 21 juni
1951 en is, gesterkt door de Genade-middelen van onze
Moeder de H.Kerk, op 1 maart 1g7B te Eygelshoven
overleden.
ln afwachting van de dag van zijn verrijzen hebben wij
zijn lichaam ter ruste gelegd op het R.K.Kerkhof te
Eygelshoven op 4 maart d.o.v.
Een slepende ziekte heeft toch nog onverwachts een
einde gemaakt aan een veelbelovend jong leven.
wij hebben Jos leren kennen als een man met grote
talenten, vooral op het gebied van zang en schilder-
kunst, waarmee hij, zelfs tijdens ziin ziekte zijn famirie,
vrienden en mede-patiënten wist te bemoedigen. Het
kruis van zijn ziekte heeft hij met behulp van zijn
dappere vrouw op een bewonderenswaardige wijze ge-
dragen, evenals hij in zijn gezonde jaren intens heeft
kunnen genieten van het leven, de natuur en van alles
wat mooi en schoon was.

Voor de verslagenheid en het verdriet, die door ziin
heengaan ziin veroorzaakt, is de enigste troost te mogen
geloven, dat bij het sterven geen afscheid genomen
wordt van het leven maar van de tijd, waarbij het ene
Mysterie verlaten wordt om het andere Mysterie in te
gaan en dat Jos op het Woord van Jezus de hoop ver-
wisseld heeft voor de zekerheid, dat God Liefde is.
Zoals zijn aria's door onze parochie-kerk klonken, toen
Jos daar als voorman de leiding had bii het schilder-
werk, zo mogen thans onze gebeden en gezangen klin-
ken, nu wii Jos begeleiden op ziin laatste tocht met
het troostvolle afscheidslied van onze Moeder de H.Kerk
,, IN PARADISUM"
Dat de engelen U voeren naar het paradiis:
bij Uw aankomst de martelaren U ontvangen
en geleiden naar de heilige Stad Jeruzalem.

Heden zij Uw Rustplaats in Vrede
en Uw Woning in het heilige Sion.
Door Christus, onze Heer. Amen.

De familie dankt u voor de vele blijken van belang-
stelling, ondervonden bij ziekte, overlifden en begrafenís
van onze dierbare.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zaterdag 15 april om 19.00 uur in de parochie-kerk
van St.Jan de Doper te Eygelshoven.


