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TER DANKBARE HERINNERING AAN

HUBERT BREUER
echtgenoot van

AGNES MULDERS

Hubert JoseÍ Breuer werd geboren in Ubach-
Palenberg op 4 iuli 1910 en overleed geheel
plotseling thuis in Waubach op 23 februari
1995. Hij werd op 28 Íebruari begraven op het
parochieel kerkhoÍ van de St. Josephparochie,
na een plechtige requiemmis in de H. Theresia

en Don BoscokeÍk te Lauradorp.

Een goed mens is plotseling van ons heenge-
gaan, een lieve man, een zorgzame vader, een
wijze groot- en overgrootvader. Want zo maat
zittend in zi.in stoel, is hii ingeslapen, hoewel
hij nog zeer vitaal was voor ziin leeÍtijd. Ja,
hij was nog steeds steun en toeverlaat van ziin
vrouw, dochter en kleinkinderen en trots en
blij was hij met zijn achterkleinkind Marthyn.
Wii ziin dankbaar voor al het goede wat we
van hem ondervonden in deze wereld, want
ondanks vele moeiliikheden die hii in zijn le-
ven meemaakte, was hij geen verbitierd man,
maar bleeÍ hij gewoon en eenvoudig. Hij hield
niet van veel ophef. Hii volbracht nauwgezet

en iiverig zijn werk. Want boekhouderswerk en
administratie waren voor hem als een hobby-
Ook was hij geïnteresseerd in alles en ieder-
een en leeÍde hi.l meè met het wel en wee
van de mensen. lnderdaad hij was een goed en
harteliik mens voor ons, die hem zullen mis-
sen. Moge de Goede Herder, die ons kent, ziin
goedheid belonen en hem opnemen in de
hemelse vreugde, waarvoor wii geschapen
werden.

,,MENS-ZIJN, 'N GOED MENS ZIJN,
DAT IS HET ENIGE BELANGRIJKE IN DEZE
WERELD'"

PHIL BOSMANS.

De Íamilie dankt u voor uw gebed en mede-
leven.

+
De plechtlge zeswekendienst zal gehouden
worden in de St. Josephkerk te Waubach -
Groenstraat op tweede paasdag, í7 april a.s.,
om 11.15 uur.
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