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treurend om je heengaan . . .
dankend om je 'zijn',
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ln dankbare herinnering

vrolijke sfeer te scheppen. Met zijn kenmerkende humor lukte hem dat altijd. Hij kon dan
aan

Leonard Maria Gerardus
Erckens
echtgenoot van

Anna Erica Erkens

* 9-5-1930 te Meerssen
' T fi - 6- 1984 te Ubach over Worms
de plechtige rouwdienst vond plaats op 21 juni
in de St. Jozefkerk te Waubach, waarna
crematie in het crematorium te Heerlen.

1984

Wat doet het pijn zo plotseling en zo vroeg
afscheid te moeten nemen van mijn lieve, onvergete!ijke man en van onze zorgzame, meelevende pap. Wij zijn diep geschokt. Het is zo
moeilijk dit te aanvaarden en te verwerken.
Temidden van zijn gezin was hij gelukkig.
Niets was hem voor de zijnen te veel. Hij was
blij, als hij zijn vrouw en kinderen een plezier
kon doen. Zijn motief was: ,,Waarom zou ik
dat niet doen, zolang het nog kan?" Het was
meer dan zorg alleen, het was echte liefde.
Hij stelde zijn leven in dienst van zijn vrouw

en kinderen.
Verkeerde hij in gezelschap van familie oí
vrienden dan trachtte hij zo vlug mogelijk een

intens genieten
Naast de zorg voor zijn gezin en zijn tijdrovende werk wist hij toch tijd vrij te maken
voor zijn enige echte hobby, de Íanfare. Hij
stak heel wat energie in werkzaamheden, die
op dat moment in het belang van zijn vereniging, verricht moesten worden, maar meed om
op de voorgrond te treden.
Klaar staan voor anderen, was zijn levensfilosofie. Voor zichzelt had hij weinig nodig. Hij
was een gelukkig en tevreden mens. Moge hij
zo voort leven in onze herinnering en bij God.
Het was een weldaad voor ons hem in ons

midden te mogen hebben. Moge deze gedachte ons tot steun zijn in de toekomst, oÍschoon de leegte van zijn heengaan zal blijven. Wij zullen hem blijven missen.
Léon, rust in vrede.

Voor uw deelneming in het plotseling verlies
van onze dierbare en onvergetelijke man en
pap, zeggen wij U onze oprechte dank.

Familie Erckens-Erkens
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden in de parochiekerk van de H. Jozef te
Waubach op zaterdag 28

juli a.s. om

19.00 uur.

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

311978

