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Oud-wethouder der Gemeente Nieuwenhagen
eehtgenoot van

%rlr***r* %rtn
De dierbare overledene werd geboren 2 maart 1920
te Nieuwenhagen en overleed, voorzien van het
H. Sacrament der zieken, 3 mei 1989 in de Verpleegkliniek te Heerlen. Na een plechtige uitvaartdienst in
de parochiekerk hilaria Hulp der Christenen te lrlieuwenhagen, werd hij ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar I mei d.o.v.
Men was een fijn merrs, met een oprechte eenvoud
en tevredenheid en met een diep geloof , dat hij daadwerkelijk beleefde. De glimlach, die altijd op zijn gelaat speelde en zijn hartelijkheid voor zijn familie en
medemensen waren kenmerkend voor hem. Vanuit
een groot plichtsbesef heeft hij voortreffelijk gezorgd
vCIor zijn goede echtgenote en kinderen. Zijn twee

kleinkinderen nameR bij hem een heel bijzondere
plaats in en met veel belangstelling kon hij naar hen
luisteren en met hen bezig zijn. Vele jaren was hij

wethouder van de Gemeente Nieuwenhagen en
vooral in deze tijd heeft hij veel voor de gemeenschap Nieuwenhagen en voor het verenigingsleven
betekend. Niets was hem te veel en nooit kwam een
kwaad woord over zijn Iippen. Steeds stond hij klaar
voor iedereen. Jagen was zijn hobby. Maar tevens
was hij ook een echte natuurvriend. ln zijn vrije tijd
wandelde hij graag - ook zonder geweer - door bos-

sen en velden. Daar genoot hij van alles wat

hij

hoorde en zag en dat was ook zijn grote ontspanning.
Zo ging het leven verder en Ieefde hij als een tevreden mens. De laatste jaren echter was zijn gezondheid niet meer zo goed. Het geheugen liet hem in de
steek, steeds meer, en tenslotte moest hij worden op-

genomen in de Verpleegkliniek te Heerlen, waar hij
door de goede zorgen van het personeël en de warme hartelijkheid van zijn dierbaren, zijn kalmte en tevredenheid behouden heeft. Nu is hij van ons heengegaan, heel rustig om verder te leven bij God, maar
zijn hartelijkheid en tevredenheld zullen in onze herinnering blijven voortleven.
Moge hij nu rusten in de liefde en vrede van God.
Voor Uw gewaardeerd medeleven bij de ziekte, het
overlijden eR de begrafenis van mijn lieve maR eR onze goede vader en opa, betuiEen wij U allen onze
oprechte dank.
Farnilie Bertram - Hahn.
De plechtige zeswekendienst eal gehouden worden
op zaterdag 17 juni a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk Maria Hulp der Christenen te Nieuwenhagen.

