
Dank, goede vrienden, voor al het mooie
dat wij samen beleefd hebben.



lr.

ln dankbare herinnering aan

HUB BLOM

echtgenoot van

Mia Eussen

Hij is geboren te Mheer-Banholt
op 21 maart 1915 en is overleden op 9
januari 1986 te Geleen. De uitvaart-
dienst werd gehouden in de Christus
Koningkerk Kluis Geleen op 11 januari
en is begraven op de begraafplaats

Vouersveld te Geleen.

Pappa,
Je bent voor ons allen heel erg plotse-
ling heengegaan. Je begon je laatste
dag met de dagelijkse werkjes, die er te
doen waren. Zo was je bezig met het
sneeuwvrij maken van de oprit om inko-
pen te gaan doen met mamma. Dit heb
je helaas niet meer kunnen afmaken.
Zo zullen er veel dagelijkse zaken zijn,
waarbij je erg gemist zult worden.
Zo zullen je kennissen je missen op je
dagelijkse wandeling met mamma naar
het bos.
Er werd dan wel veel gelachen, over

vroeger verteld, over het werk op de
Maurits en over alle andere prettige din-
gen van de dag. De vogels en eek-
hoorntjes in het bos vergat ie ook nooit.
Je wekelijkse programma met mamme
had altiid je grootste aandacht. Je zorg-
de ervoor dat je huis in prima staat
verkeerde.
De feestdagen met jou, mamma, eh
kleinkinderen waren de dagen waarop
wij ons steeds verheugden.
Je stond altijd klaar om ons te helpen
met raad en daad. Ondanks je ziekte
spaarde jij ie nooit en deed al het moge-
lijke. En dit was op je leeftijd nog veel.
We zullen je erg missen, maar in dank-
bare herinnering houden voor alles wat
je voor ons betekend hebt.
We wensen je vredige rust in je geloof
bij God.

Je kinderen

De familie dankt U hartelijk voor uw me-
deleven, die zij bti het overlijden en de
begrafenis mocht ontvangen.

De zeswekendienst wordt gehouden in
de Christus Koningkerk, Kluis-Geleen,
zaterdag 22 februari om 19.00 uur.


