


Met grote dankbaarheid zullen wijv 
blijven denken aan

Fer Deckers
echtgenoot van

Elly Block

Op 2 september 1931 werd hij in Kerkrade ge-
boren. Hij overleed plotseling, thuis, op 22
april 1997, gezalfd met het H. Sacrament van
de Zieken.
Na de uitvaartdienst op 25 aprit d.o.v. hebben
wij hem begeleid naar zijn laatste rustplaats:
de Schitferheide in Kerkrade.

18 Jaar lang heeft hij in zijn leven moeten er-
varen wat ziek-zijn betekent en inhoudt. Maar
hij bleef zoals hij altijd was geweest: opge-
wekt, een man met humor; voor anderen bleef
hij doen wat in zijn vermogen lag en dit met
volle inzet en overgave.
ln het Activiteitencentrum vond hij 13 jaar zijn
bezigheden en hier ging zijn lieÍde vooral uit
naar het glasschilderen. Ook vissen was een
van zijn geliefde bezigheden en muziek bete-
kende zeeÍ veel voor hem; zijn plan was om
te gaan kijken naar de marswedstrijden, want
hij verheugde zich van harte op het naderen-
de WMC.
Hij hield van Elly, zijn vrouw, die hem steeds
zorgend nabij was en die alles voor hem heeft

gedaan wat maar mogelijk was. Daaöij was
hij een Íijne vader voor zijn kinderen en hij
was trots op zijn kleindochtertje Daphne. Haar
vooral had hij in zijn hart gesloten.
Hij kende het iiekenhuis van binnen en van
buiten en steeds weer waren zijn woorden -
als hij weer opgenomen moest worden -: 'Nu
haal ik het echt niet meer", maar toch kwam
hif goddank telkens weer terug naar ons, van
wie hij zoveel hield en wij van hem.
Niemand heeft het zien aankomen en er was
ook niets dat in die richting wees, dat hij op
zo'n jonge leeftijd door God geroepen zou
worden. Want wie had ooit kunnen vermoe-
den dat er op zulke abrupte wijze een einde
zou komen aan zijn 65-jarige teven op aarde?
Enkele dagen geleden is hij plotseling, vredig
en zonder prin ingeslapen. Ook al moeten wtj
hem nu uit handen geven - en dit doen we
met pijn in ons hart en met veel verdriet - toch
vertrouwen wij hem toe aan de barmhartig-
heid en goedheid van onze God.
Wij zullen hem erg missen maar in onze her-
innering zal hij blijven voortleven zoals wij
hem hebben gekend.
Wij zullen blijven zeggen en denken: 'Wij zul-
len van je blijven houden en zullen je nooit
vergeten!"

ledereen, die in deze auaÍe dagen met ons
meegeleeÍd heett op welke manier dan ook,
willen wijvan harte bedanken.

De zeswekendienst houden wij op zalerdag 7
juni a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk H.
Maria Gorettite Kerkrade - Nulland.

Begr. ver. Bleijerheide tel. 045-5459304


