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Wilt in uw gebed gedenken

Chrétien Franssen
echtgenoot van

Maria Rohs

Hij werd geboren te Kerkrade op l0 mei 1914.

Hij overleed te Kerkrade op 26 november 1991.

Wij vierden de plechtige uitvaartdienst in de deke-

nale kerk St. Lambertus te Kerkrade op 30 novem-

ber 1991, waarna wij hem te rusten legden op het

kerkhof aldaar.

Chrétien was een echte buitenmens. Hij was opge-
groeid op de Brughof. Hij had een boerenhart en

dat heeft hij nooit verloochend. De natuur, bloem
en plant, had zijn volle aandacht en hi.i kon ervan
genieten om te zien hoe op het voorjaar alles groei-
de en bloeide. Zijn tuin was dan ook zijn lust en

zijn leven.
Hij hield van het leven. Hij genoot van zijn levens-

avond samen met zijn lieve vrouw, zijn dochter en

schoonzoon en zijn kleinkind. Het was voor hem

altijd een feestdag als zij samen waren.

Aan het begin van dit jaar voelde Chrétien dat het

niet meer ging zoals hij wilde.

Het waren de eerste tekenen van de ziekte, die hij
moedig en zonder klacht heeft gedragen. Geduldig
legde hij zijn leven weer terug in de hand van zijn
Schepper die hij als buitenmens zo vaak in de na-

tuur had bewonderd.
Wij geven Chrétien terug aan zijn Schepper. Moge
de Heer hem belonen voor het vele goede dat hij
deed en moge Hij hem barmhartig zijn, waar hij als

mens heeft gefaald.
Moge Chretien rusten in vrede.

De familie dankt hartelijk voor alle steun en mede-

leven, ervaren tijdens de ziekte, bij het overlijden
en bij de uitvaarl.
Zij nodigt uit tot deelname aan de plechtige zes-

wekendienst in de dekenale kerk St. Lambertus te
Kerkrade op zondag 12 januari 1992 om 11.30 uur.

Lindeman Uitvaartcentra Tel. 045-313197/ 724AOA| 463141


