


In dankbare herinnering aan

JOEP KACZMAREK

echtgcnoot van

Rika van Es

Pap werd geboren te Nieuwenhagen op 23 januari
1935. Hij overleed thuis te Rimburg op j december
2004, vlak voor zijn 70e verjaardag. We hebben
afscheid van hem genomen in het crematorium te
Heerlen, na een eucharistieviering in de kerk van
de heilige Drievuldigheid te Rimburg, op woensdag
8 december 2004.

_L

I

Sinds 'd'r Joep'op jonge leeftijd naar Rimburg
verhuisde, wilde hij er nooit meer weg. Via de
verenigingen waar hij jarenlang zeer aktief was,
zoals de carnaval en de visclub, was hij een bekend
doqpsfiguur geworden en had hij vele ccntacten.
Temperamentsvol als hij was, was Joep altijd
duidelijk aanwezig. Wat hij dacht, dat zei hij ook.

Ruim 40 jaar was hij met Rika getrouwd, en in die
jaren hebben ze alle lief en leed met elkaar gedeeld.

Pap was handig en stond te allen tijde klaar voor
zijn gezin.Wezullen pap flink missen aan onze zijde
en beseffen dat zijn sterven cen grote leegte slaat.

Hct zal een jaar geleden geweest zijn dat er zich
een ziekte begon af te tekenen. Al had pap het er
niet op om in het ziekenhuis te komen, toch behield
hij goede moed. Toen hij te horen kreeg dat er niets
meer gedaan kon worden, wilde hij nog maar één
ding: naar huis, naar Rimburg. Amper een dag na
zijn thuiskomst, is hij heel plots uit onze handen
geglipt.

Pap, Joep, we kunnen het nog maar nauwelijks
beseffen dat je er niet meer bent, maar we weten
dat we je vreselijk zullen gaan missen. Bedankt voor
alles wat je voor ons hebt gedaan. Rust nu in vrede
bij God thuis.

Rika
Conny en Leo
Wim en Rosi
en jc kleinkinderen, op wie je zo dol was.

De familie is u zeer erkentelijk voor alle medeleven
na het overlijden en bij de uitvaart van Joep.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag

23 januari om 10.00 uur in genoemde parochiekerk


