
In dankbare herinnering aan

Piet Cools
echtgenoot van

Greetje Cools-Giroldi

Píet werd geboren te Rimburg op 27 augustus 1936. Híi ouerleed
thuis, omringd door ziin díerbaren, in de Nieuwjaorsnacht 2072, ín de
leeftíjd uan 75 jaar. We hebben hem begeleid naar het crematorium te
Kerkrade, no een eucharistíeuíeríng in de kerk uan de H.
Dríeuuldigheid te Rimburg, op urijdag 6 januarí 2072.

De famílíe ís u zeer erkentelijk uoor alle blíjken uan medeleuen
na het ouerlíjden en bíj de uítuaart uan Píet.

U bent uitgenodigd voor de zeswekendienst die zal plaatsvinden op
zondag 12 februari om 10.00 uur in bovengenoemde parochiekerk.

Ineens was Piet ziek. Hij was altijd zo vitaal, een harde werker die niet
stil kon zillen, een sterke en vlotte man, 's morgens vÍoeg op zoals hij
dat van de mijnen gewend was, bij de tijd en met altijd een grote

eetlust. Hij zag er graag verzorgd uit en je zou hem zeker geen 75
geven. Ineens was dat allemaal oveÍ, zes weken geleden. Hij werd ziek

en moest voor het eerst van z\n leven naar het ziekenhuis. Niet veel

later bleek dai zijn ziekte hem fataal zou worden.

Hoewel pap altijd liefst zijn eigen weg ging, onderging hij dat alles

gelaten. Hij wist zich er bij neer te leggen en wilde eerst en vooral
niemand tot last zijn. Heel fijn vond hij het dat zijn vrouw en dochters

en schoonzonen bij hem waren in het ziekenhuis en dat hij twee

weken geleden naar huis mocht. Daar werd hij door hen verzorgd en

is hij te midden van hen rustig gestorven.

Pap, we zullen je missen. Je was er altijd voor ons. We hoefden je

nauwelijks iets te vragen: meestal had je het al gezien en gedaan voor
ons. Je was zeker geen man die veel over zljn gevoelens praatte: veel

liever liet je je zorg en liefde blijken door al wat je voor ons deed.

Niets was je te veel. Je hield van het leven. Het wandelen, je eigen

tuin en die van ons en het klussen waren je hobby's en je uitlaatklep
de laatste jaren. Als geboren en getogen Rimburger ben je je leven

lang verbonden geweest met het dorp en de verenigingen, met de

kegelclub op de eerste plaats. We zeggen je dank voor alles wat je
altijd voor ons hebt betekend en zult blijven betekenen. Rust nu na

alles wat je voor ons hebt gedaan in de vrede van God.


