Bedroefd maar dankbaar gedenken wij

Heins Franken
echtgenoot van

Lenie Thelen
De dierbare overledene werd geboÍen te Rim-

burg op 2 juni 1932. Nog voozien van het
H. Oliesel overleed hii te Kerkrade op 10
november.l982. Na de plechtige uitvaart in de
parochiekerk St. Petrus-Maria ten Hemelop
neming hebben wij hem te rusten gelegd op
het kerkhof te Rimburg op 10 november d.av.

Totaal onverwacht kwam een einde aan het
leven van deze levenslustige man.
Wreed kwam de dood op ons aÍ. Vragen dringen zich op: waarom, waarom hij, waarom nu.
Dezevragen martelen ons, maarleiden niettot
een anlwoord. Wij weten het niet en kunnen
het niet weten. Wel kunnen wij te rade gaan bij

Christus en Hem vragen: Waarom hebt

Hij was een voortrefÍeliik echtgenoot en een
goede vader voor zijn kinderen. Aan zijn gezin
was hem alles gelegen.
Een man die zich na zi.in opleiding verder
ontwikkelde door leren en studeren. Ales had
zijn belangstelling, vooral gericht op het praktische leven. Hij wist wat hij wilde en wist het
ook te bereiken. Een groot doorzettingsver-

mogen kenmerkte hem. Hii had een grote
belangstelling voor wat groeide en bloeide.
Met kennis van zaken besteedde hij daaraan
alle tijd die hij kon vinden en genoot van de
schoonheid der natuur.
Moge Gods vrede nu zijn deel zi.in.

De Íamilie dankt u van hartevooruw blijken van

medeleven.

U

zoveel geleden en ging U zo jong ten onder.
Dan kriigt het antwoord een andere dimensie,
die ligt in de bedoeling van God met de mens,
die niet alleen ons aardse bestaan omvat,
maar het eeuwig leven waartoe wij allen g+
roepen zijn. Het eeuwig leven dat voor Heins
een realiteit wrs, die hem aliid voor ogen

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 19 december a.s. om 1 1.00 uur in de
kerk van St. Petrus-Maria ten Hemelopneming
te Chevremont.

stond, want hii was een gelovig en kerkge
trouw man, datzich openbaarde in een christelijke levensopvatting in ziin doen en laten.
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