


Please remember in your prayers
and in the Holy Mass

JOSEPH HUBERTUS GERARDUS
VLIEXS
husband of

ELISA KAKOMA

born in Simpelveld August 30th 1 930, died suddenly in
Mongu (Zambia) on March 1 3th 1 986; he was buried in
Kalabo on 17 th March. Requiem Mass was offered for
the repose of his soul in his birthplace Simpelveld on
21 th March in the parish church of St. Remi.

Josef had devoted the last 25 years of his life to the
missions and to development work in Af rica. He did his
work selflessly and with total commitment. He was
deeply attached to the people with whom he worked
and also to the country, where he lived happily with his
family. Still, from time to time he was always pleased to
return to his homeland.
He was full of plans for the future, when he was
suddenly taken from us; for his family and his relatives
in Holland it was a great shock.
We believe that the good he has planted in his lifetime
will bear a fruitful harvest.
Jesus said to us: "ln truth, in verytruth ltellyou: a grain
of wheat remains a solitary grain, unless it falls into the
ground and dies; but if it dies it bears a rich harvest"
(John 12,241.
Now that the labour of his life on earth is over, may he
rest in Gods eternal peacel

The family is very grateful for all the expressions of
sympathy shown during their sad bereavement.

ln six weeks time a special sacrifice of the Holy Mass
will be offered up for the repose of his soul in the parish
church of St. Remi in Simpelveld on April 24th at
7.p.m.

Gedenkt in uw gebeden
en in het H. Misoffer

JOSEPH HUBERTUS GERARDUS
VLIEXS

echtgenoot van
ELISA KAKOMA

geboren te Simpelveld 30 augustus 1930, plotseling
overleden te Mongu (Zambia) op 13 maart 1986. De

begrafenis heeft plaats gevonden te Kalabo op 17
maart. Voor zijn zielerust werd een H. Mis van requiem
opgedragen in zijn geboorteplaats Simpelveld op 21

maart in de parochiekerk van de H. Remigius.

Vijf en twintig jaar lang heeft Jozef zich gegeven aan
missie en ontwikkelingswerk in Afrika.
Plichtsgetrouw vervulde hij zijn taak, waarbij hij zich-
zelf niet ontzag.
Aan de mensen en het land, waar hij werkte, was hij
zeer gehecht. Daar leefde hij gelukkig met zijn gezin.
Van tijd tot tijd keerde hij ook weer graag terug naar zijn
ge boo:'testree k.
Hij was nog vol plannen, toen hij plotseling van ons
werd weggenomen. Het was een grote schok voor zijn
gezin en zijn familie in Nederland.
Wij geloven dat het goede dat hij heeft geplant, vrucht
zal dragen.
Jezus heeft ons gezegd: "Voorwaar, voorwaar lk zeg U:
als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij
alleen: maar als hij sterft, brengt hij rijke vrucht voort".
(Joh. 12,24\.
Hij moge na zijn aardse inspanningen rustvinden in de
eeuwige vrede bij God!

De familie dankt U hartelijk voor alle blijken van
medeleven betoond bij het overlijden van de dierbare.

De zeswekendienst zal worden gehouden in de pa-
rochiekerk van de H. Remigius te Simpelveld op
donderdag 24 april om 19.00 uur.


