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Brakke nstein

Ter dankbaÍ6 herinnering

aan

ROB BAUER
echtgenoot van

MIA SCHIFFELEHS
Robert Emil Bauer werd geboren in Bimburg
op 13 Íebruari 1911. Hij overleed, voorzien

graag verzorgd. We willen van harte allen
danken die ons daarbij hielpen, met name
het verplegend personeel in de Liickerheidekliniek le Kerkrade, dat pap de laatste vier
maanden met zorg omringde. Pap, wij zeggen
tot ziens; dat je nu inderdaad moge genieten
van de eeuwige rust bij God, in wie je heel
je gelovig en kerkelijk leven je vertrouwen
hebt gesteld. We zullen.ie voorbeeld niet
vergeten.

van de H. Sacrar:osnten, op 16 mei 1991 in
het St. JozeÍziekenhuis te Kerkrade en werd
op 20 mei, na een plechtige requiemmis in
de parochiekerk van de H. Jozef tè WaubachGroenstraat, begraven op het kerkhof aldaar.

"Zalig de doden die in de Heer sterven.
Laat hen uitrusten van hun moeiten,
want hun werken vergezellen hen."
(4pok.14,13).
Rustig is pap ingeslapen. Wij zijn bedroeÍd.
Tegelijkertijd zijn we dankbaar dat hij zo'n
goede man, Iieve vader en grootvader was.
Hij was trots op zijn kinderen en kleinkinderen. Zijn gezin betekende alles voor hem.
Niets was hem te veel als het de zorg voor

zijn gezin betrof. De hele

parochiegemeenschap weet hoe actief pap was in het verenigingsleven, in het jeugdwerk, de voetbalsport en later ook in de skaatclub van de
Troef. We zijn dankbaar dat we vorig jaar

nog zijn gouden huwelijksjubileum

Wlj danken u voor uw gebed en het medeIeven dat u betoond hebt bij zijn ziekte en
overlijden.
ECHTGENOTE,

KINDEREN

EN

KLEINKINDEREN

De plechtige zeswekendienst, waarbij we u
van harte uitnodigen zal zaleídag 22 juni om
19.00

uur

plaatsvinden

in de

parochiekerk

van de H. JozeÍ te Waubach-Groenstraat.

hebben

de laatste jaren sukkelde met zlin gezondheid, hebben we hom
kunnen vieren. Toen hij
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