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Ta danklcare herinnaing aan

Lei Dörenberg

echtg€noot van

Mieny Blezer

Jolpn l@rcrdis Gaardus brdtbdg wqd
gàoran q 90 sqtanber 7931 in Ubdt ovq
Woms a1 ovaleed in het vapleqhus te Kdkade
op 5 mart 9m4 flldE gatak met de H.

haamata an omringd door de liefdealle zorg
uan ziin gzin. Hi wud op l0 maart 90O4, rn ean
pl«httge ufuantnis h de St.-Juqhkak te
WatMtGrwrstmt geaaneqd in l-leqlan-
lnstarade.

Voor uwgóed an mffiqqr ttÉaÉ zln zidte aj
bi zln ouaíida futkan wij u opreót

ËdÍgatote kindqar an kleinkindqar.

De plecht§e zeswekendr€ní zal g€houden wordm
in de parochiekak St.-Jos@h te Waubach-
Gro€nstraat op zondag 1 8 april a.s. om 1 1 .1 5 uur.

Met dro€heid nernen we atsch€id \,an een goede en
lieve nnn, een bescheiden rnaar behulpzanr vader en
trotse opa. ZUn gezin kwam altijd op de eerste daa6.
ZinliefcP-,v@Í ons spíak uit ziin daden. Hij was Ul.lals
het rnet oÍs goed ging. Stil en ongedrarongen was hlj er
altijd vcor ons, in de keuken, tuin, $rage, binnen en
bdterrhis. Hij kon rdlil«reezqgen als de nrrsen
em beroep op hem deden. En vdm wisten hem te
vinde[ want hj w6 handgr een nnnlrje van alles.

U\Erig efl rÍ€t irz€t w€Íkte hij op de mjo lat€r op de
DSrtÀ, waar hij ook deel uitnnake van de bratÉv{eer en
&. ÍarÍFPJndcPJ1. Ziektes ble\íen h€m ni€t b€spaard.
Vroqbjdig ntoest hÍ stopp€n rn€t werke^. ZcÍd,er te
will€n ldage0 bleef hij g€nieten van fotografie, filrÍr, de
na§Jur en natuuÍlrk \rón zun kleinkinderen.
Lei, b€dankt voor alles. Ruí in vÍede.

Droon

lk droom dat er watgÍoen zoJ zijn
waar ik nÍj neer kan leggen

waar ik luist?end mar de zornerwrnd
ie§ \6n een diepe stilte vind

waar'k niets rneer hoef lezegsen
ik ben de woorden moe

de uiEekiende zinnen
ik zou zo gÍaag opnieuw

zqtcgr éénward beginnen
een stilte,...zó intiem

daar in h€tjong€ gro€n

rnijn laatst€ pantomirn€
'n glirnlach en'n zo€n

Tan flermans
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