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Ter dierbare herinnering aan

HUB ENGELEN
Beg iftigd met de Ere-medail le in Zilver

verbonden aan de orde van Oranje Nassau.

echtgenoot van

Christientje Logister

Hij werd geboren te Nieuwenhagen op 1-2-1924
en overleed op 17-1-1992 in het ziekenhuis te
Maastricht, voorzien van het sacrament van
de zieken. Hij werd op 21 januari 1992, na een
plechtige requiemmis in de kerk van de
H. Jozef te Waubach, begraven op het kerk-

hof aldaar.

Wij hebben afscheid moeten nemen van onze
dierbare man, vader en opa. Wij zullen een
mens moeten missen, die bij velen geliefd
was vanwege zijn goede karakter. Hij was
een arbeidzame man, die veel aandacht had
voor zijn gezin.
,, Doen wat e r g ed aan m oet wo rd e n' ' was
zijn levenshouding, zonder veel omhaal van
woorden. Deze levensinstelling is ook altijd
gebleken in zijn liefde voor ziin voetbalclub
R.K.V.V. Waubach waarvan hij, in verschil-
lende functies, meer dan 40 jaar lid was.
Een andere hobby waarvan hij veel hield was
het kaartspel. Ook autorijden deed hij graag,

hetgeen wel blijkt uit de vele vakantiereizen,
d ie h ij met moeder gemaakt heeft.
Tegenslagen in zijn leven verwerkte hii
meestal alleen en op zijn eigen manier.
Veel plezier heeft hij beleefd aan ztin kinde-
ren, maar vooral aan zijn kleinkinderen, waaf
hij trots op was.
Toen hij zo plotseling naar het ziekenhuis
moest, verwachtte hij weer gauw thuis te
zijn. Maar O.L. Heer beschikte anders.
Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons
gedaan en betekend heeft.
Dat hij moge rusten in vrede.

Voor uw innige deelneming, betoond bij het
overlijden en de uitvaart van onze dierbare
man, vader en opa betuigen wij u onze op-
rechte dank.

+

De plechtige zeswekendienst, waartoe wij u
beleefd uitnodigen, zal plaatsvinden op zater-
dag 29 februari a.s. om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Jozef te Waubach.

Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel. 311978


