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WILLEM ARNOLD JOSEPH GILLISSEN

echtgenoot van

Maria GertÍuda ZaunbrecheÍ

Geboren te Rimburg 17 nov. 1891,

werd hij op de leeÍtijd van bijna
87 iaat, na een kortstondige ziekte,
toch nog zeer plotseling tot de
Heer gèroepen op zondag 12 nov.
1978 te Heerlen in het ,,de Wever-
ziekenh u is".
ln Rimburg hebben wij hem op het
parochiële keÍkhof begraven op
'16 novembe|l978.

Lang is hij bij ons mogen blijven en hoewel
wij blij zijn dat zijn ziekte van kortstondige
duur was, heeÍt zijn plotselinge heengaan ons
zeer bedroeÍd. Bij zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen nam hij een geèerde en gere-

specteerde plaats in, die moeilijkte vervangen
zal zijn. h4et hen samen maakte hij gelukkige,
maar ook moeilijke tijden door,

Zijn persoonlijkheid kenschetste zich dooreen
nimmer aÍlatende en eenvoudige humor, waar-
mee hij de mensen voor zich wist te winnen
en velen vreugde schonk.
Zijn hele leven heeÍt hij in Rimburg doorge-
bracht en over zijn belevenissen, vooral van
zijn verenigingsleven, kon hij uren verhalen.
Met hem ging een tijdperk van levende ge-
schiedschrljving over zijn geboortedorp ten-
einde. Wij zullen hem missen.

,,Je vreugde is onthulde smart. En de bron
waaruit je lach ontspringt, werd vaak gevuld
met tranen, Hoe kan het anders ziin? Hoe
dieper de smart in je wezen kerÍt, hoe meer
vreugde je kunt bevatten. Wanneer je ver-
drietig bent, blik dan opnieuw in je hart en je
zult zien dat je weent om wat je vreugde
schonk '.

(Uit: De profeet - Kahlil Gibran)

De Íamilie Gillissen-Zaunbrecher dankt U allen
hartelijk voor het medeleven, ondervonden bij
het overli.iden en de begraÍenis.
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De zeswekendienst vindt plaats 26 dec. a.s.
(2e Kerstdag) om 10.15 uur in de parochiekerk
van de H. Drievuldigheid le Rimburg.


