


,,Zalig de doden die in de Heer sterven.
Laat hen uitrusten van hun moeiten
want hun. daden vergezellen hen."

Apok. 14, 13.

t
Ter gedachtenis aan

Willem Pieter Paulus Dortants
echtgenoot van

Maria Elisabeth Peters

Geboren 29 iuni 1918 te Ubach over Worms.
Overleden 20 november 1987 te Maastricht.
Begravèn 25 november 1987 op het R.K. kerkhoÍ

te waubach.

Onverwacht hébben wij aÍscheid moeten
nemen van mijn dierbare echtgenoot, onze
zoÍgzame vader en lieve opa. Wij waren ons
bewust van de ernst van zijn gezondhèids-
toestand, maar dit plotselingè afscheid had-
den wi.i niet verwacht, hier waren we niet op
voorbereid. Wij ziin dan ook verslagen en
ervaren zijn heengaan als een grote leegte
in ons leven.
Wij, die nu geconÍronteerd zijn met zijn ster-
ven, realiseÍen ons, dat wi.j iets zeer dier-
baars uit handen hebben moeten geven. Want
pap was een mens om van te houden. Hij
was eerlijk en bescheiden, was huiselijk van

aard, vriendelijk en zorgzaam. Zijn gezin,
dat alles voor hem betekende kreeg de volle
aandacht en hij leeÍde mee met het lieÍ en
leed van ons allen. Zijn rust vond hij vooral
in de vrije natuur. Hij genoot intens van de
bossen en de hèi. Hij kon genieten van de
vogels en de dieren in het wild. Hij kende
alle soorten en hun eigenschappen. Binnens-
huis kon hij zich bèzig houden met kruis-
rvoordpuzzels en T.V. Hij had niet veel eisen.
De geborgenheid van het gezin was hem
echter alles waard.
Wij zullen dit alles missen in hem. Maar wij
weten dat hij nu is opgenomen in het eeuwi-
ge vaderhuis. Want de God die pap zo be-
wonderde in zijn schepping heeÍt hem nu de
eeuwige rust en vrede geschonken.

Wi.i zeggen U dank voor Uw aanwezigheid
bij de uitvaart en begraÍenis van mijn dier-
bare echtgenoot, onze vader en opa.

+

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 17 januari 1988 in de
parochiekerk van de H. JozeÍ te Waubach
om 10.45 uur.
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