
groot was je inzet voor alles
moge deze verder leven in ons
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De zon scheen," ''
de bloemen bloeiden hog,
de vogels floten,
en toen werd het stil.

Ter dankbare herinnering
aan

MAY FRANKEN
echtgenoot van

Christianne Schelpe

De' dierbare overledene werd geboren op
16 oktober 1933 te Nieuwenhagen.

Hij overleed, gesterkt door het Sacrament der
zieken, te Heerlen op 23 maart 1988.

Na een plechtige Eucharistieviering in zijn
parochiekerk H. Hart van Jezus te Nieuwen-

hagerheide, vond de crematie plaats op
26 maart d.o.v. te lmstenrade-Heerlen.

Hoewel zijn lichaamskrachten aangetast waren,
heeft de Heer van leven en dood deze trouwe
dienaar plotseling en onverwacht tot Zich ge-
nomen.
Eigenlijk volgens menselijke berekening kwam
dit einde veel te vroeg. Maar het is de Heer
die beschikt over leven en dood.
Dit leven was gekenmerkt door hulpvaardig-
heid. Niemand deed tevergeefs op hem een
beroep. Graag vertoefde hij onder de mensen
en was daardoor een vriend voor velen.
Zijn leven was echter ook gekenmerkt door
zorgen en teleurstellingen.
Zijn grootste fundament was het geloof in de
Schèpper van alle dingen.

G'oncreet kwafi dit tot uitdrukking in ziin
overgrote maté van liefde voor de natuur en
de dierenwereld. Lopend langs bos en dalen,
rondkijkend naar het mooie, en daarin Gods
schepping zien was een genot voor hem.
Samen met zijn Iieve hond Mikie zagen wij
hern glimlachend door het bos gaan.
Voor hem is nu de nieuwe lente een eeuwige
Iente geworden.
Zijn liefde ging ook uit naar ons kerkgebouw.
Trouw werkte hij, zover hij kon, aan de ver-
fraaiing van de kerk. Zijn naam is vereeuwigd
in het grote kruis op het hoofdaltaar. Via dat
kruis is de Heer Eegaan naar de verrijzenis.
Moge de Heer ook hem nu opnemen na het
dragen van het kruis in het eeuwig paradijs.
Ongetwijfeld zal de hemelse moeder Maria,
waarvan hij zoveel hield, een voorspreekster
voor hem zijn.
Echtgenote, familieleden, vrienden bedankt
voor jullie liefde, zorg en vriendschap.
Laten wij elkaar niet vergeten.
Wij bidden dat de Heer hem moge opnemen
in het hemels bos, waar geen ademnood
meer is.

Voor uw medeleven tijdens de ziekte, uw aan-
wezigheid b!j de plechtige uitvaartdienst en
crernatie zíjn wij U zeer dankbaar.

Christianne Franken-Schelpe,
Íam. Franken en Íam. Schelpe

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag I mei 1988 om 11.00 uur
in de parochiekerk H. Hart van Jezus te
N ieuwenhagerheide - Landgraaf.


