
welziio ziiaer kiÀdalcD bezoÍgde vader. vrieod
vàn allco die hcm keodco, weldoeoer der
Kerk ca gocd voor dc armeu, Dc dochtcr
en dc twec zoaen co 15 klciÀkiDd€reo be-

vclen zijoc ziel aa! in 't H. Misoffcr der
Priestcr cn in't gebcd dcr gcloovrgen.

MiiE Jezus vcrgiffcois en barobartighcid.
Door de vrrdienrteri vao Uwe Hcilige
\try'ooden. Ecuwige veder, ik draag u de

Woadcn op vao oozcu Hcer lcsur Christut.
om dic van oozc ziclea ta geD.leD.

fesur, Meria, loseph verlecot oos volhsr-
diug iÍ de goede welke! tot aaode! dood.

(300 dagcn tot. quot.)

REQUIESCAT
IN PACE.



lBzus f MÀRrÀ t IqsEPH I

Zalig it de dieostkóccht, welkcn zijo
Heer, als Hii koot. zoo docodc cn
*akclde zal viadea.

(Matheus XXIV. 46).

Bid voor dc ziel vao zahgcr

PETER JOSEPJI PUTMÀNS
Hoofdprefect v.d Àartsbroederschap

der H, Familie

geboren te Waubach l0 ]uJi lglg, ocer
trlca voorzien vaa dc lartstc H. Sacrameotcn
aldaar dco 5 Àlgustu! 1926 plotseliEg in
den Hccr ovcrleden, Sedert l4 Àpril Ig74
io dea ccht vcrboodco met

Ànna Gerlrud \Metzelc.

De dierdare overledene was een maÀ van
dlep geloof eo gebed, eeo gansche kalholick.
Zijn djep eo nederig gcloof uitte zich vooral
door ziiÀ stichtend voorbe.ld.

Niettegcostàaode ziiu hoogeo le.ftiid zag
men hem dagelijks ia de eerste H. Mis eo
aan de Communiebank.,,Moct,t oiet zoo,,.
placht hii te ?eggeo, als meo hem cr op wees,

ook oet -zijn hoogca lccftiid eu gczoodheids_
toestÀÀd rek.niDg te houdeo. Nog cokele
dageo voor zijneu dood zag hij zun vurig-
!t.E wensch vervuld, nog ecas io de Kcrk
te kuooeo komeu, oo daar de H. Mis te
mogeo bijwoaen. eD aanzitt.! aau de tafel
des Heerco Ziit groote geettesgavcn en
zijae tràchtea heeft hii vooral gesteld iE

, deo dieost vaa dc kerkeliikc kunst. Iu me.
olge kerk evcnale il zijDe parochirkerk i!
het ccn aliaar oÍ commuoiebank vào ziine
baod. die hem ia de vromc hcritrn.ritrg der
geloovjge.zal doeÀ blijve! voortleven.

Àls ijvcrig lekenapostel beeft hij jn de
aattsbroederschap der H. Familre eo in dea
ietraiteboDd mccgewcrkt aao deo groei en
bloei vao 't inw.trdig geestelijk lcvrn dezer
parochie,

De overledeoe was ecn voorbeeldig echt-
genoot die 52 jaren lang als trouwe steoD
E.t groote liefde en offervàardighÈid ziiE.
diepbedroefde echtgeaootc t.r ziide stoDd
Dea l4 Àpril 1924 mochteo ze beiden den
vreugdeodag huoner goudeo bruiioft belcvco.
Uit dat huw.liik kwamen voort 9 kindcrea.
waarsar de 3 overbliyvcnde den ovcrledeneo
in dankbare herinnerirg zullen blijveo houdtn
ea huole deugdzame moeder hoogschattan.
Hil wes eeo voor ,t geest.lijk en tiideliik


