


Gedenkt in uw in het H.Misoffer

JOHANNES ROVERTS

echtgenoot van

ELISABETH VERVOORT

Geboren te Montfoort ( Utr.) , 12 maart 1920
en plotsèling overleden, ten gevolge van een

verkeersongeval, vooÍziqn van het H,Oliesel,
in het ziekenhu is van Kerkrade op 1 I fe
bruari 1976; begraven 24 februari d.o.v. op
het kerkhof te Eygelshoven.

" Zoiets kan niet waar zijn! " is de spontane
reactie, wanneer men hoort dat de dood zó
plotseling toeslaat. Nog gezond en opgeruimd
van huis weggegaan op een mooie namiddag,
werd de dierbare overledene getroffen door
een noodlottig ongeval, dat voor hem spoÈ
dig de dood betekende.
Vele jaren had hij zijn liefde en zorgeÍt lTro-r

gen geven aan zijn grote gezin; werkend en
zorgend voor vrouw en kinderen, was hem
niets teveel.

Toen zijn gezondheid de geregelde gang naar
zijn werk niet meer toeliet, kwam voor hem
meer tiid vrii voor het beoefenen van zijn
liefhebberii, ziin moter, waar hij trots op was
en zorgvuldig mee omging. Hij, die vaak met
ziin echtgenote grote reizen heeft onder-
nomen, is van zijn laatste reis niet teruggeko-
men,
B ii zo'n plotsel ing heengaan komen allerle i

vragen bij ons op, waarop wii het antwoord
schuldig moeten bl ijven.
Laten wij dan alle piin en verdriet leggen
in Gods hand, die meer begrijpt dan al ons
vragen. ln onze droefheid spreekt de litur-
gie van de uiwaart ons hoopvolle woorden
toe: 't Het leven wordt niet weggenomen,
maar het ondergaat slechts een verandering".
Dierbare echtgenote en kinderen, moge dit
geloof een kracht voor uw zijn in donkere
urgn.

De familie dankt U allen voor de blijken
van belangstelling betoond bij het overlijden
en de begrafenis van onze dierbare.

Fam. Roverts-Vervoort

De zeswekendienst zal gehoud'en worden op
zaterdag 3 april a.s. om 19.00 uur in de pa-

rochiekerk van de H.Pastoor van Ars te
E ygelshoven.
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