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Wij mensen moeten zeggen dat dit onverwachte
heengaan voor deze mens te vroeg is ge-
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,,ln de bloei van mijn leven ga ik heen.....
Mijn levensloop is afgebroken,
opgerold als een herderstent". (Jes. 38
Ondanks alles wat het het leven hier ons kan
bieden, beseffen wij dat wij, allen, mensen onderweg zijn; pelgrims op zoek naar het Land,

I
I

Gedenkt in Uw gebeden en
in het H. Misoffer

FRANS DE BRUIJN
echtgenoot

van

JOHANNA SCHLEEPEN

geboren

te Kerkrade, 9 juni

1932

en plotseling overleden op 24 okt.
1979

te Kerkrade-Hopel,

voorzien

van het H. Oliesel, de begrafenis
vond plaats op 29 oktober d.o.v.
op het kerkhof te Eygelshoven.
Hoewel hi.! vele jaren gebukt ging onder een
benauwende kwaal, toonde de dierbare overledene zich een mens, die energiek en werklustig door het leven ging. Als hij zich door

zijn sport in de vrije natuur kon

bewegen,

voelde hij zich gelukkig en vrij.
Door zorg en arbeid heeÍt hij alles gedaan om
zijn gezin steecjs verder te helpen. Hier zal
men hem dan ook in de eerste plaats missen:
zijn vrouw en kinderen, maa!' ook zijn bejaarde
moeder, zijn broers en zusters en familie; ook
de gemeenschap, temidden waarvan hij heeft
gewoond en waar ieder hem kende en hoogachtte.

dat Christus ons heeft beloofd; waar geen pijn,
leed en tranen meer zijn.
(Openb. 21,4)
De apostel Paulus zegt het ons duidelijk: ,,Als
de tent, die onze aardse woning is, wordt
neergehaald, heeft God voor ons een gebouw
gereed in de hemel, een onvergankelijk, niet
door mensenhand vervaardigd huis".
(2

Kor.

5,1)

A!len, die mij gekend hebt, leeft verder in dit
geloof en in de hoop elkaar weer te zien in
een onvergankelijk en nooit eindigend geluk.
Laten we intussen voor elkaar bidden.
Onze Vader.......
Heer, geef hem de eeuwige rust!

Namens

de

fam il

ie hartelijk dank voor

Uw

medeleven bij het overlijden en de begrafenis.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden in de parochiekerk van de H. Pastoor
van Ars op zondàg, 9 dec. a.s. om 11.30 uur.
Begrafenisond.
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