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Allereerst voor zijn gezin, als echtgenoot en
vader, een opdracht, die hij met zijn bekende
plichtsgetrouwheid zeer consciëntieus op zich

I

-tI

I

nam

i

I

C"cenkt in

"

Vervolgens als onderwijzer voor de jeugd in
Waubach en Abdissenbosch, naderhand als
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mens zijnde en waarachtig katholiek levend,
heeft hij zijn taak van kinderen opvoeden niet
alleen beschouwd als kennis bijbrengen, maar
tevens als vorming van karakter, waarbij het
godsdienstige voor hem zeer belangrijk was.
Daarnaast heeft hij vele verdiensten voor verschiltende sociale en cuiturele verenigingen,
waarvan hij ook oprichter was. Ook de kerk is
henr erkentelijkheid schuldig omdat hij als
dirigent vele zangkoren geleid heeft en een
deskundig voorstander was van de Gregoriaanse zang.
Deze mens, energiek en toch bescheiden, zullen wij rnissen; een markante figuur in onze
gemeenschap is heengegaan, maar een dankbare herinnering zal in ons blijven voortleven.

Hij ruste in vrede,
Wij hadden niet kunneR vermoeden, dat hij zo
spoedig niet meer in ons midden zou zijn.
Waren zijn krachten, door het vele dat hij in
zijn leven gepresteerd heeft, dan toch ten
ei nde ?

Zijn energie en capaciteiten heeft hij immers
niet verborgen gehouden. Hij stelde ze in
dienst van de gemeenschap waarin hij leefde,
volledig.

Voor Uw gebed en medeleven dankt de familie
U allen hartelijk.
+
De plechtige zesurekendienst zal plaatsvrnden
op zondag 6 mei a.s. in de Hoogmis om
9.30 uur, in de kerk van St. Jozef te Waubach.

