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Bid voor zaliger de Heer

ALBERT JOZEF ESSERS

echtgenoot van mevrouw

ELISABETH POUWELS

De dierbare overledene werd geboren op 13

augustus 1923 te Kerkrade. HU overleed de

tiende februari 1973, in het ziekenhuis te Heer-

len. De veertiende februari 1973 werd hU be-

graven op het kerkhof te Heerlerheide.

Albert Essers was een van die mensen, die je
vertrouwen in de mensheid versterken. Zii die
hem gekend hebben, mochten hem ervaren als
een zeldzame mens. HU was bezorgd om de

mensen om hem heen, een echte vriend. HU

was vol mensel'rjke humor, vrolijk en enthou-
siast. Een behulpzame mens, die zorg droeg
voor de zijnen en altgd klaar stond om te het-
pen. Albert was ook een echte sportsman en

velen hebben hem gekend als voetballer en

trainer. HU hield van muziek en waardeerde
de mooie dingen van het leven.

De dierbare overledene was vooral bezorgd
om vrouw en kinderen, van wie hU ontzaglijk
veel hield. Zi)n werk voerde hem dikwijls op

reis, maar het liefst was hU thuis, bij vrouw
en kinderen. HU was trots op zijn kleindoch-
ter en het was hem een grote vreugde nog de

geboorte en de doop van zijn kleinzoon te mo-

gen meemaken. Het is zwaar zo'n man en

vader zo jong reeds te moeten missen.

WU sterken ons aan ziin eigen voorbeeld: Hoe

zwaar het hem ook viel, in geloof en overga-
ve heeft hil zijn dood aanvaard. WU doen ons

best moedig verder te gaan en w'lj vertrouwen
op de belofte van Christus van leven zon'
der einde. WU danken God voor de liefde en

de goedheid, die wij van deze mens mochten
ondervinden. Moge de herinnering *daaraan 

ons

helpen en sterken in ons zware gemis.

De echtgenote, kinderen en familie van de

dierbare overledene danken U voor Uw har-

telijk medeleven en sympathie bU de ziekte,
de dood en de begrafenis van hun man en va-

der. Zij vertrouwen erop dat U hem in Uw ge-

beden en vriendschap indachtig zult zijn.

De zeswekendienst zal plaats vinden op zon-
dag 25 maart 1973, om 11.00 uur, in het Sint
Paulus Kerkcentrum, Passart en de Wieër,
Heerlen.


