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Wilt U in uw gebeden gedenken

JOEP BAGGEN
echtgenoot van

TREES MEKEL

Onze dierbare overledene werd geboren te
Doenrade 20-6-1911. Hij overleed - voorzien van
het Sacrament der zieken - te Sittard 19-6-1984.

Na een plechtige Eucharistieviering in de St.
Petruskerk te Sittard hebben wij hem 23 juni d.a.v.
in Doenrade begraven.

Op een prachtige zomerdag, aan de vooravond
van zijn 73e verjaar<Iag,.heeft papa afscheid van
ons genomen.
Enkele dagen tevoren waren zijn kinderen nog
om hem heen om deze dag te vieren.
Het waren vooral deze momenten, waarvan hij,
samen met Trees, zo intens kon genieten.
Zijn kinderen en kleinkinderen waren hem zo
dierbaar en iedereen die hem kende, wist, dat de
familieband voor alles moest wijken.
Als rasechte Limburger wist hij door zijn bijzon-
dere kennis van het dialect, en met zijn gevoel
voor humor, de dingen op een kluchtige manier
te vertalen.
ledereen kent moeilijke momenten in zijn leven,
die ook hem zeker niet bespaard zijn gebleven.
Echter, door zijn buitengewoon sterke geestes-
kracht en zijn gave te kunnen relativeren - dit

ook uitstralend naar zijn omgeving, wist hij ook
deze moeilijkheden te overbruggen.
Vasthoudend aan de principes van God en mens,
was hij toch meedenkend in deze moderne tijd.
Waren er problemen of generatieconflicten bij
kinderen en kleinkinderen, dan wist hij toch altijd,
- na hier en daar een kanttekening te plaatsen -

een goede oplossing aan te dragen.
ln de zakenwereld kende men hem als een integer
persoon, die streefde naar eenvoud en correctheid.
Vele malen hoorden wij, dat zijn vroegere jacht-
vrienden hem waardeerden om zijn kennis van
bloem en dier. Ook daar trad hij niet op de voor-
grond, bleef weidelijk en gunde aan anderen ook
een kans.
Vooral de Limburgse historie bleef zijn belang-
stelling houden en graag praatte hij hier over met
zijn omgeving.

Pappa, het beseÍ, dat U er niet meer bent, dringt
langzaam tot ons door. Wij zullen U zo missen.
God, wij zijn U dankbaar voor zo'n echtgenoot,
vader, schoonvader, opa en vriend.

Voor Uw medeleven betuigen wij U onze oprechte
dank.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 12 augustus a.s. om 11.30 uur in
de kerk van de H. Petrus (Grote Kerk) te Sittard.


