


,,Dit is de wil van mijn Vader dat lk niets van
wat Hij Mij gegeven heeft, verloren laat gaan,
maar het doe opstaan,'op de laatste dag."

Joh. 6,39

t
Wii gedenken

PETER JOSEPH WOLTERS
weduwnaar van

Anna Maria Hermans

Geboren 12 maart 1907 te Ubach over Worms.
Overleden 2 oktober 1985 te Heerlen.

Na een plechtige rouwdienst in de St. Jozet-
kerk te Waubach op 5 oktober d.o.v. vond de
crematie plaats in het crematorium te Heerlen.

Nog vrij onverwacht hebben wij afscheid moe-
ten nemen van onze dierbare vader en opa.
Dit afscheid heeft een einde gemaakt aan een
werkzaam en aktief leven.
Geboren en getogen in Waubach heeft hij
altijd deel uitgemaakt van deze gemeenschap.
Ook zijn werk was medebepaald door deze
streek. Zo werkte hij ruim 40 jaar in de mijn
en de nadelige gevolgen hiervan ziin hem
niet gespaard gebleven. Zijn longen waren
danig aangetast en dit maakte zijn ademhaling

moeilijk. Hij kon zeker de dingen die hii
graag deed niet meer doen en toen het licht
in ziin ogen verminderde raakte hij zowaar in
een isolement. Toch zocht hij steeds weer de
mensen op want hii was een gemeenschaps-
mens bij uitstek. lmmers hij had steeds onder
de mensen verkeerd vooral door de duiven-
en de hondensport kwam hij met vee! mensen
in aanraking. Dieren waren zijn lust en zijn
leven en tot de laatste dag heeft hij van het
gezelschap van een vogeltje mogen genieten.
Als vaste bezoeker van de ,,Troef" en als be-
woner van 't Heereveld zal hij door velen
gemist worden.

Wij bidden dan ook:
,,Heer, geef hem de eeuwige rust en het
eeuwige licht verlichte hem, dat hij ruste in
vrede." Amen.

Onze hartelijke dank voor Uw meeleven,
ondervonden bij het overlijden en de crematie
van onze dierbare vader en oBa.

+
De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 16 november om 19.00 uur
in de kerk van de H. Jozef te Waubach.
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