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Zljn werk was het sociaal ondersteunen van mensen die in

de samenleving moeilijk hun weg konden vinden. Dat
konden jeugdigen zijn, mensen in de reclassering of
migranten. Daar lag zljn hart en dat deed hU graag.
Doordat hij veel zíek was, heeft hij vaak ander werk

nÍr".h

Dieter werd geboren te Pannesheide op 11 maart
1952. Hij ouerleed in Hospice Martinus te Mechelen
op 79 september 2078, ín de leeftíjd uan 66 jaar. Hij
ís ouergebracht naar het crematorium te Heerlen, na

een eucharistíeuieríng in de kerk uan de
H. Drieuuldígheíd te Rímburg, op donderdag
27 september.

Dieter was zuinig van aard, spaarzaam. Uiterlijk vertoon
hoefde niet en flink geld uitgeven voor zíchzelf zou hij nooit
doen. Het kostte veel t[d en overleg om hem zover te
krijgen iets voor zíchzelÍ te besteden. Voor een stevige

discussie was hij altijd wel te vinden, om het even
waarover het ging. Hij was breed georiënteerd en liet dat in

zíjn breedsprakigheid ook duidelijk blijken. Met

een

glinstering in zijn ogen genoot hij van de vele gesprekken.
De laatste maanden waren zwaar. ZIjn lichaam was op en
na een nieuwe aandoening gaf hij zich gewonnen. Na het
onfuangen van het Sacrament van de Zíeken is hij rustig
ingeslapen.

ï
Ergens waren de laatste weken in het hospice de mooiste
van de voorbije jaren. Dieter werd er - zíek als hij was uitstekend verzorgd en er was alle aandacht voor elkaar.

Er is veel gepraat en ook

'gescherzt'

. Het klinkt

merkwaardig, maar het was een voorportaal van de

Dieter, we zeggen je dank-je-wel voor wie je was en bent
en zult blijven voor ons. We zullen je nooit vergeten. Je
hield je vast aan je geloof: dat je nu bij God in vrede mag
leven. We zullen je missen.
Heidy, Michel en Celesta

hemel.

De familie is u zeer erkentelijk voor alle meCeleven tijdens
de zíekte, na het overlijden en bij de uitvaart van Dieter"

Zo heeft Dieter het ze\f ook ervaren. Lange jaren kampte
ztjn gezondheid met vele en grote tegenslagen. Toch
hield hij altijd hoop en vertrouwen. Dat putte hij uit zijn
vrouw en zoon, maar zeker ook uit zijn rotsvaste geloof.

U bent uitgenodigd uoor de zeswekendíenst die zal
plaakuínden op zondag 11 nouember om 10.00 uur in de
parochiekerk uan de H. Drieuuldigheíd te Rimburg.

