Ter dankbare herinnering

hcbben wilde. Ook het verzamelen van postkaaÍten en Íoto's groeide uit tot een groie
hobby. De geschiedenls van Rimburg had
daarbij zijn bijzondere aandacht.

aan

WIEL BECKERS
echtgenoot van

Resi Peters
De dierbare overledene werd geboren op

te Rimburg. Hij overleed

8

op
23 november'1995- Na een plechtige Euchaparochiekerk
de
van
ristieviering in de
H. Drievuldigheid te Rimburg, hebben wij hem
te ruslen gelegd op het R.K. kerkhoÍ aldaar.

november 1917

Plotseling werden wij geconÍronteerd met het
bericht dat ,,d'r Wiel" gestorven was. OngelooÍ maakte zich van ons meester; dat kan

loch

Bijna dagelijks was hi.i ook te vinden in gemeenschapshuis d'r Eck, v/aarvan hij gedurende bijna veertig jaar bestuurslid was en
waar hij met zijn wandelvrienden gezellige
uren doorbracht. Het zondagse Ír0hschoppen
mèt zijn kaartclub was voor hem ook sleeds
b

ijzond er.

Wiel \flas een dlepgelovig mèns en bracht dit
tot uiting in zijn omgang met de medemens.
Hij was een goede echtgenoot, vader en o?a.
i-lij gaf ons wijze raadgevingen en we zíjn
dankbaar voor de vele mooie herinneringen
die wij aan hem hebben.
We zullen hem missen.

niet.

Op zijn brommer reed hij dagelijks vele kilometers, veelal voor zijn plezier, om te genieten van de natuur, maar ook boodschappen
doen voor zijn echtgènote en bezoeken bren'

gen aan familie, zieken en oude bèkenden.
Na zijn werk als bèambte op de mijn werd

Wij zeggen u dank voor uw medeleven bij het
plotseling overlijden, alsook uw aanwezigheid
bi.i de plechtige uitvaartdienst en begrafenis.
Het was een troost voor ons in deze moeilijke
d

agen.
RESI,

kinderen èn kleinklnderen.

hij directeur van bejaardencentrum

Heereveld.
Een taak die hij tot aan zijn pensionering met
veel plezier en inzet heeÍt gedaan. Hij was
goed voor zijn personeel en werd op handen
gedragen door de bewoners.
Toen hij meer vrije tijd kreeg is hii zich gaan

toeleggen op knutselen. Hij was altijd bezig,
maakte vogelhuisies voor ieder die er een

Dè plechtige zeswekendienst zal

gehouden

worden op zondag 7 januari 1996 om 10.00 uur
in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid

te

Rimburg.
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