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Ter gedachtenis aan

JOHANNES HUBERTUS ASPERS
echtgenoot van wijlen

ANNA MARIA KLEINEN

De dierbare overledene werd geboren 30 no-
vember 1898 te Thorn en overleed, voorzien
van het sacrament der zieken, 3 januari 1981

te Ubach over Worms.
Na een plechtige Eucharistieviering in de
parochiekerk Sint Jozef te Ubach over Worms
werd hij ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof
aldaar 7 januari d.o.v.

Op 82-jarige leeftijd is deze vader van ons
heengegaan. Hij was een goede, hartelijke
mens, die vele jaren hard gewerkt heeft voor
zijn gezin. Maar, al was het werk soms ook
zwaar, hij deed het met een zekere vreugde,
omdat hij daardoor zorgen kon voor zijn dier-
baren, waar hij alles voor over had.
Daarbij was hij een man met een groot geloof
en een intens vertrouwen in het Eebed.
Dat maakte hem tot een rustig en tevreden
mens.
Toen hij later gepensioneerd was, heeÍt hij

nog vele jaren kunnen genieten van 'n wel-
verdiende rust en een mooie oude dag, waarop
hij zijn hobby,,vissen" naar hartelust heeft
kunnen beoefenen.
Enkele maanden geleden werd hij ziek;
'n ziekte, die vrij ernstig was, maar die hij ge-
duldig heeÍt aanvaard en gedragen en die
uiteindelijk uitgelopen is op de dood.
Met hem is een ware christen van ons heen-
gegaan, die God gediend heeft en de mensen.
Daarom is voor hem de dood niet schrik-
wekkend geweest, maar de overgang naar het
eeuwige leven bij God.
Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn
dank voor alles.
Denkt dikwijls aan mij in jullie gebed.
Dan zal ik in jullie herinnering blijven voort-
leven.
Moge hij rusten in vrede.

De familie dankt U allen hartelijk voor uw blijk
van medeleven en gebed.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 14 februari a.s. om 19.00

uur in de St. Jozefkerk te Ubach over Worms.
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