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Ter dankbare herinnering aan

Frans Dohmen
geboren le Rimburg 3 nov. 1920
echÍgenool van

Elisabelh Janssen

hij in'i hospiÍaal Íe
Heerlen verbleef voor een operalie, was zijn heengaan van ons
op 24 aug, 1972, volkomen
onverwachl en een slag, die
moeilijk ie verwerken is.
Oíschoon

Hij ontving nog 't Sacramenl
der zieken, maar bijzonder was
hij voorbereid docr zijn leven.

Na de eucharistieviering in de
Íe Rimburg op

parochiekerk

28 aug., werd hij aldaar le ruste
gelegd op'l parochieel kerkhoÍ.

M.t ,."i harÍelijkheid herdenken wij
in de volheid van

Als hij zich voor ieÍs inzelÍe, dan kon
je hem aanzien dai hij dan ook iets van
de anderen verwachÍte. Die vanzelÍsprekendheid werkÍe aansÍekelijk.
Zo zelle hij zich in voor zijn gezin: zijn

vrouw en kinderen. Hen vreugde en
geluk verschaÍÍen verwarmde zijn harf.
En ongelwijÍeld zal zijn diep gelooísleven een lichtend voorbeeld ziin voor
hen en anderen.
Ook de gemeenschap kon op hem rekenen: hij was 't harf van de Oud-sÍrijders-

vereniging en de Íaníare had

niel alleen een Írouw lid,

in

hem

maar ook
iemand, die zich inzeÍle voor 'l goed
voorlbestaan der Íanfare.
Slechts één is er, die kan zeggen:
,,Welaan goede en gelrouwe knechf,

gij ziji lrouw bevonden. Over veel zal
lk U aanslellen. ïreedt binnen in de
vreuEde van de Heer".
Moge deze Heer ook een kracht

zi.in

voor zijn vrouw en kinderen en zijn moeder, die alles voor henr gedaan hebben.
Moge zijn ,r.rn:.. bij de Heer zijn.

Frans Dohmen, die

zijn leven ook in 'l middelpunl siond
van zijn gezin en een grote krachl was
voor de gemeenschap van Rimburg,
Hij deed liever geen halÍ werk, was een
doorzeÍler, maar ook een oplimisl, een
mens mel een blije kijk en een glimlach.

Wij danken U van harle voor Uw meeleven
en Uw gebeden in deze dagen.
FAMILIE DOHMEN.JANSSEN
Op zondag Soklobera.s. komen wi,i weersamen
voor een herdenkingsmis om l0 uur in de kerk
van de H. Drievuldigheid le Rimburg,

