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,,Groot was je eenvoud en inzet roor het
goede en de zin van het bestaan, moge dit
een voorbeeld voor ons zijn".

t
Ter nagedachtenis aan:

HARY GEUSKENS
echtgenoot van

MARTHA VERHEEZEN

Hij werd geboren te Thorn op 15 augustus
1907 en overleed op 29 september 1987 in

Waubach, voorzien van de laatste
H.H. Sacramenten.

Op zaterdag 3 oktober, na de plechtige uit-
vaartdienst, legden we hem te rusten op de

begraaf plaats te Waubach.

't Leven heeft geen pardon met jou gehad Pa,

al heel jong - een kind nog - werd je uit
de schoolbanken gehaald om te werken, het
was je met de paplepel ingegeven en jij hebt
je nooit daarvan losgemaakt.
Wijsheid had jezelf in huis met jouw nuchtere
en eenvoudige kijk op zaken, van wat gebeur-
de in de wereld om je heen waren je menin-
gen lang niet slecht. Je had oog voor alles
wat groeide en leefde in de natuur, de tuin

rond het huis waar je zo trots op was en
geen hulp dulde, zelfs niet toen je al ziek
was en het al niet meer zo goed ging.
,,Een mens moet zichzelf redden onder alle
omstandigheden", zei je altijd.
Genietend van een borrel en sigaret bracht
je vele gezellige uurtjes door rond de grote
tafel, temidden van je gezin, dat steeds groter
werd en ieder die erbij kwam werd met even-
veel lieÍde en zorg opgenomen, voor groot en
klein had je tijd en belangstelling.
Meer verlangde je niet.
Maar alles is vergankelijk, ook het leven en
met Gods zegen ben je begonnen aan je
éérste, maar ook je laatste grote reis, zoals
iezelt tegen Mam gezegd hebt, waar je nooit
meer van terugkomt.
Goede reis Pa, rust maar lekker, je hebt het
verdient.

Wii danken U voor het medeleven tijdens zijn
ziekte, na het overlijden en bij de begrafenis
van vader.

Echtgenote,
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst heeft plaats op
zaterdag 14 november a.s. om 19.00 uur in de
paroch iekerk St. JozeÍ te Waubach.
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