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ln sterk geloof en in de vrede met Chrisius
is van ons heengegaan

THEODORUS HUBERTUS NELISSEN
weduwnaar van

ANNA BARBARA HUBERTINA VAESSEN

geboren te Sint GeerÍruid 22 augusÍus 1895
en overleden te Brunssum 5 juli troe gesterki
door het Sacrament der Zieken.
Begiftigd met de Zilveren Medaille verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau. Ereburger
en Oud-raadslid van Nieuwenhagen.

De overledene had een strenge opvalting van
zijn plicht, daarom eiste hij veel van anderen
en nog meer van zichzelf. Hij kende geen
aanzien des persoons en misschien had zijn
optreden daarom iets stroefs, maar wie hem
beter kende, wist, dat achter deze ernstige
buitenkant, een gouden hart klopÍe. Daarom
was hij op de eersÍe plaats een prirna vader
in zijn gezin, dat hem boven alles lief was,
maar een vader was hij ook voor zijn onder-
geschikten in het poliÍiekorps en voor de be-
langen van ieder kwam hij op.
ln de moeilijke jaren van de oorlog heefr hij
ervaren, wat het zeggen wll, in overheids-
dienst te staan. Dat alles werd door onze ko-
ningin erkend in een welverdiende onder-
scheiding. Na zijn pensioenering.heeft hij de
vele tijd besteed door als een goede raad-
gever velen van nut le zijn, want gastvrijheid
en hulpbetoon had hij met zijn vrouw ge-

meenschappelijk. En zo is dit leven toch goed
besteed. Hij stond paraat in het leven voor
iedere opdracht: hij was ook paraai ioen de
Heer van leverr en dood hem riep. Vrij on-
verwacht, nog geslerkï door het Sacramenl
der Zieken is hij heengegaan. Hij was gereed,
wanÍ de Eucharistische Maaltijd was steeds
een sterke belevenis voor hem. Mogen zijn
kinderen, kleinkinderen, familieleden en de
vele vrienden, die hij had, in dankbaarheid
aan hem blijven denken.
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De Familie Nelissen dankt U hartelijk
voor uw medeleven tijdens het over-
lijden en de b"graÍenis.

De zeswekendienst zal gehouden wor-
den op maandag 22 auguslus le 9 uur.


