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,,God zal alle tranen van hun ogen afwissen
en de dood zal niet rïeer zijn. Geen rouw,
geen geween, geen smart zal er zijn, want al
het oude is voorbij." Apok. 21, 4

t
Ter nagedachtenis aan

GERARD JOZËF PLOUM
echtgenoot van

Anna Maria Eppels

Geboren 27 tebruari 1911 te Kerkrade.
Overleden 28 april 1988 te Landgraaf

(Wau bach).
Na een plechtige uitvaartdienst in de St. Jozef-
kerk te Waubach vond de begrafenis plaats

op de begraafplaats nabij deze kerk op
3 mei 1988.

Met pijn in het hart hebben wij afscheid moe-
ten nemen van mijn dierbare echtgenoot, onze
zorgzame vader en lieve opa.
Thuis, in zijn eigen vertrouwde omgeving, is
hij, na liefdevolle verzorging, zacht en kalm
ingeslapen.
Zijn heengaan laat een grote leegte achter in
de harten van Íamilie en ziin vele vrienden.
Er is een einde gekomen aan een werkzaam
en aktief leven. Een leven dat hij ingezet
heeft voor zijn gezin en voor hen die hem

dierbaar waren. Ruim veertig iaar was hij
werkzaam als ondergronds mijnwerker. Vele
jaren zeer aktief als lid van het ,,Mannenkoor
St. Jozef". Alles wat hij deed, deed hij met
de volle inzet van zijn persoon. Pap was ge-
zegend met een opgewekt en gezellig karak-
ter en met veel gevoel voor humor. Hij was
dan ook gemakkelijk in de omgang en kon
leuk vertellen.
Na zijn pensionering maakte hij zijn dagelijk-
se wandeling in de vrije natuur samen met
zijn vrienden of ging een' blokje om met zijn
trouwe viervoeter.
Zelt eerlijk en vriendelijk kon hii ruzie en on-
enigheid niet verdragen. Het: ,,Leeft met el-
kaar in vrede," stond bij hem hoog in het
vaandel geschreven. Hij was een uitgesproken
gemeenschapsmens.
Als gelovig mens had hij zijn vertrouwen ge-
steld op God. Zijn geloof in het eeuwige
leven is nu voor hem werkelijkheid geworden.
,,P?p, rust in vrede."

Voor uw meeleven ondervonden tijdens zijn
ziekte, zijn overlijden en zijn begrafenis zeg'
.gen wii U onze oprechte dank.

Maria Ploum-Eppels,
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden in de kerk van de H. Jozef te Wau-
bach op zaterdag 18 juni om 19.00 uur.

Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel. 311978


