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Ter dierbare herinnering
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PIET BISSCHOPS
weduwnaar van
KEETJE WILLEMS

Hij werd geboren op 13 februari 1921 in Kerkrade en overleed, voorzien van het H. Sacrament der zieken, in het Gregoriusziekenhuis
te Brunssum op 8 februari 1991. Hij werd op
zijn zeventigste verjaardag, 13 februari, na
een plechtige requiemmis in de kerk van de
H. Jozet te Waubach-Groenstraat, begraven
op het parochiële kerkhof aldaar.

"Als de graankorrel niet in de aarde valt en
sterft, blijft hii alleen; maar als hij sterft,
brengt hij veel vrucht voort" (Jo. 12, 24).
Hoe goed zal Piet deze woorden van Christus
begrepen hebben. Als liefhebber van de natuur en bijzonder van de Groenstraat, maakte
hij ieder jaar van nabij mee hoe de natuur
sterft om in de lente weer te herleven. Het
zaad dat hii met veel zorg uitzaaide, ontkiemde en schoot op, en bracht bloemen en
vruchten voort. Zo ligt in de natuur het beeld
van haar Schepper, die ons geschapen heeft
om te leven, en die gekomen is om de dood
teniet te doen. Hij neemt het leven niet van
ons weg, maar maakt het nieuw. Hij bekleedt

het sterfelijke met onsterfelijkheid.

Ondanks dit geloof, zijn wii bedroefd omdat
we hem missen, die zo veel interesse en belangstelling toonde voor zijn kinderen, klein-

kinderen en achterkleinkind, maar ook voor

de verenigingen van de Groenstraat.
Zowel de V.V. "De Geete", de Zangvereni-

ging Vriendenkring "St. Rochus" als de FanÍare "St. Elisabeth" konden niet alleen rekenen op zijn lidmaatschap, maar ook op zijn
daadwerkelijke steun. Piet wist waar hij voor
werkte, maar was tegelijk dankbaar dat hlj
zo mocht werken en genieten van het goede
van de natuur. Hij klaagde niet en zo is hij
ook - hoewel we wisten dat hij ziek was
onverwacht ingeslapen. We bewaren van hem

de schilderijen en tekeningen die hij maakte
voor ieder van zijn kinderen, maar ook de
herinnering aan een goede vader en grootva-

der, een verenigingsman, een man van

de

Groenstraat. Moge hij nu uitrusten van zijn
werken en ziin dierbare echtgenote terugzien
in het eeuwige leven bij God.

Voor uw gebed en medeleven betoond bij zijn
ziekte en overlijden zeggen wii u van harte
dank.
KINDEREN, KLEINKINDEREN EN
ACHTERKLEINKIND

De plechtige zeswekendienst, waarbij we u
van harte uitnodigen, zal plaatsvinden tijdens
de Hoogmis van Pasen, 31 maart 1991, om
9.00 uur in de parochiekerk van de H. Jozef
te

Waubach-Groenstraat.
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