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Wij zijn geboren om naar God te gaan.
Voor ieder mens is het de zelfde weg,
die hij op deze aarde gaan moet. Toch
gaat eenieder op zijn eigen wijze. Lieve
vrouw en kinderen, de goede God heeft
ons vele jaren gegeven. We hebben
zorgen en moeilijkheden gekend, maar
we zijn gelukkig geweest. Samen hebben
we met toewijding voor anze vele kin-
deren gezorgd en we hebben het graag
gedaan. Na deze mooie taak ziin we
nog vele jaren bijelkaar geweest. Het
v,'as goed samen te zijn. We zouden
nog graag enkele jaren hebben geleefd.
De goede God heeÍt het anders beschikt.
Lieve vrouw en kinderen, we geloven,

dat de dood geen difinitief afscheid is.

De dood opent ons de deur naar ons
aller goede Vader. Daar zullen we elkaar
we.erzien. Weest dus niet bedroefd om
mijn heengaan. Vergeet me niet. Gedenk
me bijzonder in het gebed.
Goede God, wi.! zijn U dankbaar wat
mijn goede man en onze dierbare vader
voor ons deed. Wij willen hem gedenken.
Wii vertrouwen, dat Gij hcm reeds hebt
opgenomen in Uw oneindige Liefde,
maar als Uw kinderen willen we voor
hem blijven bidden.
Wij nodigen allen uit met ons voor hem
te bidden. Heer geef hem de eeuwige
rust, en het eeuwige Licht verlichte hem,
dat hij ruste in vrede. Amen.
Aan zijn graf treuren zijn echtgenote,
kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen.

Wij danken allen hartelijk voor het
meedeleven betoond tijdens de ziekte,
het overlijden en de begrafenis.

Familie Herzig-Pelzer

De zeswekendienst zal plaatsvinden zondag
20 februari a.s. om 17.30 uur in de parochiekerk.


