


Ter herinnering aan

NIC VAN DIJK
echtgenoot van

LIESBETH HEIJEN

Hij werd geboren op 8 december 1928 en
overleod ook in zijn geboortehuis in de
Kerkstraat te Ubach over Worms op I septem-
ber 1993, gesterkt met de H. Sacramenten en
omringd door de liefdevolle zorgen van zijn
gezin. Hij werd op 14 september te ruste
gelegd bij ziin Íamile op het parochieel
kerkhof te Waubach, na een plechtige re-
quiemmis in de kerk van de H. JozeÍ aldaar.

"Dank je wol Nic, voor alles wat je voor ons
betekende en wat je voor ons gedaan hebt".

Er bliift een grote leegte achter in ons huis,
maar ons hart is vol moole en goede herinne-
ringen aan Nic. Het is onmogelijk in woorden
uit te drukken hoezeer we hem missen als
echtgenoot, vader en grootvader, maar vooral
zal hij ons evenals zi,in patroonheilige bekend
blijven om ziin gulheid en goedheid, ziin uitde-
len en weggeven. Daarom had hi.i nergens
vi.,anden. Omwille van zijn vroegere groentekar
is hii alom bekend en overal waar hij werkte
werd hi.i een gelieÍde vriend. Want hij was
eenvoudig en goed voor iedereen, voor mens
en dier. Nic was trots op zijn gezin en vooral
ook op zijn kleinkinderen. Zij genoten van

hem en ook voor Nic zelf waren zi.l een vreug-
de. Graag had hij op 2 oktober nog zijn 40-

iarig huwelijk gevierd. Maar helaas trof hem
meer dan een jaar geleden de aÍschuwelijke
ongeneesliike zièkte, waardoor in de Kerk-
straat al zovele gezinnen werden beproeÍd.
Deze ziekte was voor hem inderdaad een
zwaar kruis, omdat hii alti,d zo actieÍ was. Toch
werd hii enorm getroost door dat hii thuis
bij zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen
kon blijven. Hii was dankbaar voor de velen
die hem kwamen bezoeken en vooral ook
voor de deskundige zorgen van de wijkver-
pleegster. ZelÍs in zijn ziekte bleeÍ hii geven
en delen. Nic heeft ook gelovig afschéid
kunnen nemen. Hij ontving bewusl d€ Heilige
Sacramenten, bad graag tot Maria, en regelde
grotendeels zi.in begraÍenis. Nic, tot ziens in
de hemel. Jii hebt je taak volbracht.
Bid voor ons die hier op aarde onze lveg nog
te gaan hebben.

Voor al uw medeleven bij zijn ziekte, over-
lijden en begraÍenis, zeggen we u van harte
dank.

Echtgenoie,
klnderen en klelnklndeÍen.

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
in dè parochiekerk van do H. Jozef te Wau-
bach-GÍoenstraat op zaterdag 23 oktober om
18.00 uur.


