


,,Ons vaderland is in de hemel, en uit de
liemet verwachten wii de Verlosser, onze Heer
Jezus Christus". Fil. 3:20.

Wi.l gedenken

PIERRE ALOIS BOERMANS
echtgenoot van

Anna Geertruda van Balkum

Geboren 9 mei 1910 te Tertre - België.
Overleden 1 juni 1986 te Brunssum.

Na een plechtige rouwdienst in de St. JozeÍ-
kerk le Waubach op 6 iuni d.o.v. vond de
crematie plaats in het crematorlum te Heerlen.

Toch nog vrij onverwacht hebben wii aÍscheid
moeten nemen van miin lieve echtgenoot, onze
vader en opa. Op 76-jarige leeÍtijd is hij, vol
overgavën en met vertrouwen op Gods liefde,
ingëslapen. Pap was er op voorbereid." Hij
sprak er vaak over en hij wist dat hii de grote
stap zou moeten zetten. Ook al had hii zun
hoop en vertrouwen gesteld op het eeuwige
leven, zijn hart was bij zijn gezin en kloinkin-
deren. Hii hield van het leven: van de natuur
en van de dieren. Hli hield van de mens en
het mensèlijk kunnen. Hii interesseerde zich
voor geschiedenis, had bewondering voor
kunst en bezocht dan ook graag culturele
plaatsen. zijn lieÍde voor de dichterli,ke uiting-
en van de mens stak hii niet onder stoelen

oÍ banken en Vondel en Guido Gezelle werden
dan ook vaak geciteerd.
Pap zag in de mens de scheppende kracht
van God en daar had hij waardering voor. Hij
wist dat alles zijn einddoel zou b€reiken in
cod. Daar had hij dan ook zijn hoop op ge-
steld. wij bidden dan ook:
,,cod, schenk pap de eeuwige rust bij U €n
moge het eeuwige licht hem verlichten".

Een stap is 't maar
van wieg tot graÍ,
voor oudën en voor jongen.
Gelukkig die,
dit leven af,
hoe kort oÍ lang
het God hun gar,
den betere weg ingongenl
(cuido Gezelle 1873)

Wii danken U hartelijk voor Uw meeleven en
steun ondervonden, tijdens de ziekte, het
overlijden en de uitvaart van mijn echtgenoot,
onze vader en opa. Uw aanwezigheid was voor
ons een grote steun. Mogen wij U hierbij uit-
nodigen voor het bijwonen van de plechtige
zeswekendienst die gehouden zal worden in
de St. JozeÍparochie te Waubach op zaterdag
19 juli om 19.00 uur.

Famllle Boermans
Famllle van Balkum
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