


ln de vrede van Christus ging van ons
hee n

Leo Spapens
echtgenoot van

Helene Ritzen
Hij werd geboren te Kerkrade 23 okto-
ber 1905, is gestorven 3 november
1981. Hij bereidde zich hierop voor in
gebed en sacrament. Na een plechtige
Eucharistieviering in de paroch'iekerk
van de H. Johannes de Doper te Eygels-
hoven hebben wij hem 7 november al-
daar begraven.

Dank je wel, Pap, voor alles wat je voor
ons gedaan hebt. Voor je handen waar-
mee je gewerkt hebt voor het dagelijks
brood. Dank je wel voor je trouw waar-
door wij ons altijd helemaal op jou kon-
den verlaten. Dank je wel voor je vro-
lijkheid waarmee je ons altijd wist op te
monteren. Dank je wel voor de bereid-
willigheid waarmee je altijd voor ieder-
een klaar stond als er hulp nodig was.
Dank je wel voor de gezelligheid die je
wist te geven thuis en ook daarbuiten.
Dank je wel voor je vriendschap en je

harteliikheid waardoor we zo blij waren
met jou. Nu ben je niet meer temidden
van ons. Dat is onze grote pijn, dat we
jou moeten missen. Maar alles wat je
voor ons betekend hebt willen we met
ons meedragen diep in ons hart. We
zullen het koesteren en zorgvuldig be-
waren. We willen het levend laten blij-
ven in ons omgaan met elkaar.
Vader in de Heme!,
ons verdriet is groot nu wij Pap uit
handen rnoeten geven. Geef'-hem het
geluk eeuwig te mogen delen in uw
vreugde.
Laat dit onze troost zijn dat wij hem eens
weer mogen ontmoeten.
Maak ons sterk om de pijn van dit af-
scheid te dragen. Dat vragen wij u door
Jezus Christus onze Heer, die door de
dood heen ons is voorgegaan naar het
nieuwe bestaan bij u in de eeuwen der
eeuwen. Amen.

De familie dankt u hartelijk voor de vele
blijken van medeleven bij het overlijden
en de begrafenis.

De plechtige zeswekendienst zal ge-
houden worden op zondag 13 decem-
ber a.s. om 9.30 uur in de St. Jans kerkte
Eygelshoven.


