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Maria Elisabeth Claessens.
Lid van de H. Familie.

Dierbare kinderen, juilie vader is naar rnoeder
B§Baan. Ik heb voor juiiie gedaan, vrat ik kon.
Il< dank jullie vooÍ a1les, §!-ar jultie voor mii

deden en ik weer, dat vader altiid in jullie gedachten zal voortlever,.
Dierbare broers en Íàmilie, mag ik jullie bedanken voor de prettige wijze, waarop wij elkaar
het leven ciraselijk gemaakt hebben.
Vergeet mij niet in het ciageiiiks gebed.

De

«iierbare overledene werd geboren te Margraten 29 november 1883 en overleed, gesterkt
door de laatste H.H. Sacramenten 15 mei 1963 te
Margraten. De begrafenis vond plaats 18 mei d.o.v.

Helemaal klaar .n U*ia ,, vader naar een beter
leven overgegaan. Hii kan terugzien op een mooi
en welbesteed leven, maaÍ dat toch ook vooi
hem zíjn zotget heeft gehad. Zíjn kinderen
waren nog heel klein, toen hij zijn vrouw veÍloor. In groot geloof en vol verrrouwen heeft
hij ziin kinderen de opvoeding gegeven, die
hij nodie achtte. Niets was hem daarvoor te

veel. Dag in dag uit stond hii klaar, ook al
was het vaak moeilijk.
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en kleinkinderen.
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Na een leven van veel zorgen en na zijn kinderen

goed verzorgd te hebben, kon híj zelf eindeliik
rustig gaangenieten van eefl welverdiende levensavond. God heeft hem dit gegund.
Hij was een man van gÍoot geioof. Het gebed
kwam op de eerste plaats. Zelfs op zíin ziekbed
had hii de hele dag de rozenkrans in zijn handen

en iedere keer opnieuw was zíjn

overgave

bewonderenswaardig: ,§trii moeten maat afwachten, wat God bÍengt". Iedere dag ging hii
de laatste twintig jaar 's moÍgens naar de kerk
en het viel de mensen op, als hij een keer niet
aanwezig was. God alleen weet, hoeveel goedheid hii daarmee aan zijn medemensen bewezen
heeft.

t De plechtige zeswekendienst zal plaats
f t hebben in de parochiekerk van de H.
Margaretha te Margraten op zondag 30 juni a.s.
om 10.15 uur.
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Alberts.

Ag.: §7ed. Brouwers-Jansen.

