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Ter dierbare herinneringi aan

PIET FRINGS
weduwnaar van

Maria Lochtman

Johan Peter Frings werd geboren op 21 sep-
tember 1911 en overleed, f,à een slopende
ziekte en voorzien van de H. Sacramenten op
31 januari 1991 in het de Weverziekenhuis te
Heerlen. Hij werd, na een plechtige requiem-
mis op 4 februari 1991, begraven bij zijn echt-
genote en zoon Twan op het parochiële kerk-

hof van de H. Jozef parochie te
Waubach - Groenstraat.

,,Maria, Moeder van God, bid voor ons, zon-
daars, nu en in het uur van onze dood. Amen."
Met Piet verliest onze dorpsgemeenschap
iemand die iedereen kende en iemand die
zelf ook door velen gekend was. Niet alleen
werkte hij vele jaren op de mijn, maar vooral
is hij gekend als caféhouder, die eerlijk en
oprecht zijn zaak beheerde. Hij hield ervan
dat altijd alles keurig geregeld was. Ja, zelfs
ziin eigen begrafenis, kwam hij een half jaar
geleden al bespreken, toen hem bekend was
dat zijn ziekte ongeneeslijk was. Deze forse
en sterke man, die zo hield van het werk van
zijn handen, van de natuur, van het kegelen
en van de muziek, moest toezien hoe zijn

ziekte hem langzaam aan dit leven ontnam.
Nog lang heeft hij er tegen gevochten, maar
tenslotte aanvaardde hij zijn lot. Hij vroeg dan
ook bewust om de heilige sacramenten!
Herhaaldelijk drukte hij zijn dank uit voor
allen die hem nog bijstonden in zijn ziekte.
Moge Piet, die in dit leven vele beproevingen
kende, op voorspraak van Maria en van St.
Joseph, de patroon van de zalige dood, aan
de hemelpoorten door de H. Petrus ontvangen
worden. Moge hii daar zijn vrouw en zoon
Twan en al zijn dierbaren terugzien.
Heer, geef hem de eeuwige rust
en het eeuwige licht verlichte hem.
Dat hij ruste in vrede. Amen.

Voor uw gebed en medeleven betoond bij zijn
ziekte en overlijden zeggen wij u van harte
dank.

De familie.

De plechtige zeswekend ienst, waarbij we u
van harte uitnodigen, zal plaatsvinden op
zaterdag 9 maart om 19.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Jozef te Waubach-Groenstraat.
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