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eeuwig leven bezitten . . .

in eeuwigheid niet steruen . . .



,,Ons vaderland is in de hemel, en uit de
hemel verwachten wij de Verlosser, onze Heer
Jezus Christus". (Fil. 3, 20).

Ter herinnering aan

LEO ROBROEK
echtgenoot van

MARIA DUBISLAV

Geboren 24 september 1925 te Ubach over
Worms en aldaar overleden 25 oktober 1983.

Begraven 29 oktober d.o.v. op de R.K. Be-
graaÍplaats te waubach.

Met diepe droefheid nemen wij aÍscheid van
mijn liève man en onze goede vader. Een
grote steun valt weg in ons leven. Want mèt
ziin opgewekte aard wist hi, ons in alle om-
standigheden kracht en sterkte ie geven.

Altijd tevreden stelde hi.l nooit eisen voor
zichzelt: zijn zorgen gingen gehèel en al naar
ons, zijn vrouw en kinderen. Reeds op ionge
leeÍtijd is hij ziek geworden en heeÍt hii de
gevolgen daarvan geduldig gedragen. Een-
voudig en gevoelig hield hii veel van de
natuur, van bloemen en van muziek. Hij was
graag in gezelschap van Íamilie en vrienden
en had voor iedereen belangstelling. ln diep
gelooÍ heeÍt hii geleefd, met een groot ver-
trouwen in Maria: stèeds had hi.l de rozen-
krans bij zich en meermalen heeÍt hij Haar
bedevaartplaatsen bezocht. Aan Haar Moe-

derlijke zorgen vertrouwen wij pap toe, nu hii
ons is voorgegaan naar het hemelse vader-
land, daar waar God alle lranen zal aÍwissen
en alles nieuw zal maken.

VER BIJ JOU VANDAAN.

Ve!' zijn wii bij jou vandaan.
Wij kunnen je stem niet meer verstaan.
Daarom is ons enge hart.
Onrustig en gekweld door smart.

Hoe groot was toch dat genot.
Voor deze Íijne dagen danken wii U God.
zo had U voor ons dit spoor geleid.
Geluk en smart reeds bereid.

Tussen heuvels en dalen.
Laten wii onze gedachten dwalen.
Een herinnering die eeuwig brand.
Konden wij nog eenmaal reiken je hand.

Geef ons nu een nieuw begin.
Geleid ons nieuwe wegen in.
Schenk ons vertrouwen en IieÍde zo mild.
Zo worden onze verlangens weer gestild.

Copyright. RIA.

Namens de Íamilie hartelijk dank voor Uw

medeleven.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 11 december a.s. om 11.15

uur in de parochiekerk van St. JozeÍ ie
Waubach.


