De dichter Albert Verwey heeft eens de volgende regels geschreven, d ie zonder meer
op Bartje van toepassing ztin:
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,,Soms is het of een kind
verdwaald is naar dit leven;
het gaat, alsof het zich bezint
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Daqkbale

.,l"t,nnering

denkt:

Wie weet of ik het straks niet vind?"

BARTJE DOUVEN
Bartje werd geboren te Brunssum op 2 augustus 1980 en overleed te Heerlen op 21 februari
1988. Op 24 februari d.o.v. namen we afscheid
van hem in de par.ochiekerk van St. Jozef te
Waubach (Landgraaf), en legden hem te ruste
op het parochiekerkhof aldaar.

Slechts zeven jaren mochten we Bartje bíj
ons hebben. Nu heeft God hem bij Zich genomen, hij heeft genoeg geleden. Wij voelen
ons onmachtig om nu woorden te vinden om
uitdrukking te geven aan ons verdriet.
Bartje heeft het niet gemakkelijk gehad in
zijn jonge leven. Maar wat bewonderen wij zijn
levensmoed, zijn spontaniteit en zijn dapperheid. Hij was in zijn hulpeloosheid een voor-

beeld voor ons allemaal, thuis, maar ook
voor de groepsleiding van het ,,Knoevelhöfke" waar hij zo graag naai' toeging.
Bartje zullen we nooit vergeten.

en

waar is mijn vroeger huis gebleven?

aan:

Bartje was verdwaald naar dit leven. Maar de
Heer zei: laat de kinderen toch bij Mij komen.
Nu heeÍt hij zijn vroeger huis teruggevonden.
Bij alle droefheid, bij alle vragen, is dit voor
ons allen een troost.
Lieve Bartje, we hadden nog zo graag langer
voor je willen zorgen, voor ons blijf je groot.

Tot weerziens bij

O.

L.

Heer.

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens
ziekte, het overlijden en de begrafenis van
Bartje, betuigen wij U onze oprechte dank.
Marleen en Jan
en Íamilie.

Douven-Damrow

De zeswekendienst voor Bartje zal worden
gehouden op zaterdag I april 1988 om 19.00
uur in de parochiekerk van St. Jozet te Waubach.

Nee,

Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel.

311978

