maar wie bepaalt oÍ het einde nu oÍ lalèr
komt. We kennen Gods bedoelingen niet en
weten weinig van de wegen die een mens
door het leven gaat. Wij geloven dat de Heer
hem in Zijn huis zal opnemen, omdat hi, een
goede mens was en voor de medemensen zijn
beste krachten en zijn vriendschap wilde

Dankbare herinnering
aan

Frans Boosten
echtgenoot

van

geven.

ChÍislien GeuÍtg
Geboren op 13 september '1944 te
Eygelshoven. Hij ontving het Sacrament van dè zieken en is overleden op 3 Íebruari 1982 te Ubach

over Worms. zijn lichaam werd
ter ruste gelegd op 6 februari
d.o.v. op het R.K. gedeelte van
het Algemeen Kerkhof te Ubach
over Worms.
Plotseling werd een jong leven aÍgebroken.
Men verwachtte nog veel van hem, want hij
was gezien en actieÍ op vele terreinen. Gewaardeerd mèdewerker op ziin weÍk en tevens vertegenwoordiger van ziin collega's in

de Ondernemingsraad.
Hij hield van de mensen en stond voor

hen

klaar. Op de eerste plaats kwamen altijd zijn
vrouw èn kinderen, van wie hij veel hield. Hij

had veel vrienden en zette zich ook

op

school in voor de kinderen van de Mavo als
lid van het bestuur van de oudervereniging
en tevens lid van het schoolbestuur.
Zijn leven lijkt veel te kort geweest te ziin,

ln alle droeÍheid kan deze gedachte

wat

troost geven aan vrouw en kinderen en

aan

zijn vele bekenden.
En wij bidden voor

hem:

Heer onze God, wees voor deze oveÍledene,
Frans, barmhartig. Genees hem van alle onvolkomenheden en vergeef hem waarin hij
tegen U en zijn medemensen tekort geschoten is. Beloon hem voor al het goede, dat hij
onder en voor ons gedaan heeÍt tot Uw glorie
en heerlijkheid. Neem hem nu op in Uw huis
en maak hem voor altijd gelukkig. Laat hem
leven in rust en vrede bij U.
De Íamilie Boosten-Geurts dankt U allen har-

telijk voor Uw medeleven bij het overlijden
en de begrafenis.
+

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
woÍden op zaterdag, 20 maart a.s. om 19 uur
in de parochiekerk van de H. Theresia en
Oon Bosco te Lauradorp.
Begr. Ond. Lindeman, Schaesberg, Tel. 3í3197

