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Een dankbare herinnering aan

J U LES

BOX

echtgenoot van

MATHILDE DEFESCHE

Zij mag de overtuiging hebben voor hem

gedaan

te hebben wat zij kon. Zii mag - het zij tot troost

-

met dankbaarheid aan hem en hun band met elkaar
terugdenken. Verbondenheid van mensen in Iiefde

en zorg blijft door de dood heen.
Trouwens velen zullen in hun hart rouwen om
deze letterlijk kleine, maar figuurlijk grote man.

Hij ruste in vrede.
Hij werd geboren te Gulpen 3 mei 1917 en overleed,
gesterkt door het Sacrament der Ziekefl, te Gulpen
1 november 1978; hij werd begraven te Gulpen
4 november d.a.v.

Hij heeft met vreugde in het leven gestaan en
genoten van het leven. Hij had een vriendelijk,
heel vaak een lachend gezicht. Hij had gevoel

voor humor. Hij hield van een goede mop; hij kon
iemand plagen, zonder hem te kwetsen; je mocht
ook hemzelf op de korrel nemen. Als het nodig
was, gaf hij eerlijk en duidelijk zijn mening.
Voor de ,,Gulpen" N.V. was hij als een waakhond
met bijzondere toewijding en zarg. De mensen
van het bedrijf waren voor hem huisgenoten; de
inventaris en de gebouwen bewaakte hij als een
hu isvader.

Hij had grote belangstelling voor de gemeenschap
en alles wat daarin gebeurde. Hij was altijd bereid
te helpen als dit nodig was of gevraagd werd.

De parochie-gemeenschap van Gulpen heeft hij
trouw gediend als collectant. Er ziin de laatste

Voor Uw zeer gewaardeerde blijken van deelneming betuigen wij onze oprechte dank.

De bedroefde

fam ilie.

jaren weinig begrafenissen geweest, waar hij niet

bij

aanwezíg was.

Hij was een diep gelovig mens. Ook hierin was hij
trouw. Zijn geloven vormde het fundament van zijn
leven en zorgen.
Zijn zorgen en zijn liefde gingen vooral uit naar
zijn vrouw. Zij deelden het leven bijna letterlijk; zij

deden alles samen en waren altijd bij elkaar.
Ju!es heeft Mathilde veel werk uit handen gegenomen. Zij zal hem het meeste missen.

De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben op
zaterdag 16 december a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk van de H. Petrus te Gulpen.
Druk Alberts cv Gulpen

