
Een lege ploats

Iemand die me lief wos is gestoruen.

Die uertrouwde stem is uerstomd.
Díe urolijke lach zal niet meer klínken.

Geen kus, geen omhelzing meer.

Geen hond die de mijne uastgrijpt.

Geen arm meer om mijn schouder-
Een lege ploots oon tofel, een lege plaots ín bed,

een leegte in mijn leuen.
God, wéétU dat?
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Pap werd geboren te Nieuwenhagen op 16 april 1918.
Hij overleed in het ziekenhuis te Heerlen op 8 juni
2006. in de gezegende leeftijd van 88 jaar. We
hebben pap te rusten gelegd op het kerkhof van
Rimburg, na een eucharistieviering in de kerk van de

H. Drievuldigheid te Rimburg, op maandag 12 juni
2006.

Pap was zijn leven lang een harde werker. Op jonge

leeftijd was hij al op de mijn, er, na zijn werk daar
werden de h.rinen zijn lust en zdn leven. Met een

knipoog naar de honderden kilo's groenten en

inmaakpotten uit eigen tuin. mogen we zeggen dat het
pap al lang goed was, als hij maar buiten kon zdn.

Pap was nooit te beroerd de helpende hand te reiken

als men hem dat vroeg, maar ook ongevraagd deed

hij wat hij kon.

In augustus van dit jaar zouden pap en mam 65 jaar

getrouwd zijn. Het was een mooie tijd, met - zoals dat
gaat - tijden van voorspoed en tegenslag. Pap leefde

samen met mam voor zijn kinderen en hun gezinnen.

Toen de kleinkinderen en achterkleinkinderen er
kwamen, beleefden ze samen de mooiste jaren van
hun leven.

Jarenlang was pap voorzitter van de voetbalclub in
Rimburg. Toegewijd deed hij zijn werk voor de

vereniging en was creatief om velen bij het voetballen
te betrekken. Tot op hoge leeftijd volgde hij het
voetballen nauwgezet en wist van de grote clubs alles

te vertellen.

De laatste jaren had pap het moeilijk. Gewend als hij

was om naar buiten te gaan, beperkte zijn eigen

lichaam hem tot de keuken en de kamer. Sterk als hij
was, heeft hij alles gedragen en verdragen. Nu zijn we

met hem opgelucht dat zijn lijdensweg ten einde is.

Pap, we bedanken je voor alles wat je voor ons hebt
gedaan en betekend. We zullen je missen. Rust nu
maar uit bij God, in Wie je altijd geloofd hebt.

Marn, je kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

De familie is u zeer erkentelijk voor alle blijken van
meeleven na het overlijden en bij de uitvaart van pap.

De zeswekendienst vindt plaats op zondag 23 juli
2006 om 10.00 uur in genoemde parochiekerk.


