
"lk ben de verrijzenis en het leven zegt de
Heer, ieder die leeÍt in geloof àan Mij zal in
eeuwigheid niet sterven." Joh.

ln dankbare herinnering aan

THEODOR STRATMANN
echtgenoot van

ANNA MARIA SCHEREN

* I November 1911 te Niederwenigern (D.).

t 22 Juni 1988 te Heerlen.

Na een plechtige rouwdienst in de St. JozeÍ-
kerk te Waubach, vond de crematie plaats

25 juni d.o.v. in het crematorium te Heerlen.

Te vroeg en te onverwacht hebben wij at-

scheid moeten nemen van mijn dierbare
echtgenoot, onze zorgzame vader en lieve
opa. Hii die wij nog zo graag in ons midden
hadden, die zelÍ nog zoveel plannen had en

die nog zoveel wilde doen is van ons heen-
gegaan.
Niets wees er op dat hii ons zo spoedig zou
verlaten en zijn plotselinge sterven is voor
ons dan ook een zwaar verlies. Zlin toe-
wijd ing en liefde, ziin rust en kal mte, maar

ook zijn enthousiasme en passie voor de
voetbalsport waren voor hem za kenmerkend.

Maar ook zijn ondernemingsgeest en ziin
plezier in vakantiereizen waren hem zo eigen.
Doch vooral zilh inzet voor ons gezin en de
grote belangstelling en liefde voor ziin klein-
kinderen zullen wij nooit vergeten. Wij zijn
hem dan ook dankbaar voor alles wat hii
voor ons gedaan en betekend heeft, en wii
zijn blij dat hij zonder lang ziekbed zijn leven
heeft mogen besluiten. ln groot vertrouwen
bevelen wij hem aan bij onze liefdevolle God.
Moge hij in de hemel uitrusten van zijn inzet
en zorgen en moge hij daar voor altijd ge-

lukkig zijn.
Heer, geef hem die eeuwige rust en het

eeuwige licht verlichte hem. Dat hii moge
rusten in vrede.

"Prp, tot ziens."

Met dank voor Uw meeleven bij het plot-
seling overlijden en voor het bijwonen van

de uitvaart van onze dierbare echtgenoot,
vader en opa.

A. M. Stratmann-Scheren
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden

worden op zalerdag 7 augustus a.s. in de
parochiekerk te Waubach om 19.00 uur.
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