"!k ben de verrijzenis en het leven, zegt de
Heer; ieder die leeft in geloof aan Mij zal in
eeuwigheid niet sterven.,, Joh. 11,25
Gedenkt in Uw gebed

/f-raru larybh gur,&
echtgenoot van

./mrre @
Hij werd geboren te Ubach over Worms op
23 ianuari 1915 en overleed te Kerkrade op
30 mei 1989, gesterkt door het H. Sacrament
der zieken, in de leeftijd van T4 jaar.
Na een plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach, op zaterdag 3 juni 1989, hebben wij hem te rusten
gelegd op het kerkhof aldaar.
Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn
dierbare echtgenoot en onze goede pap en
opa.

Misschien te vroeg naar menselijke maatstaven is hij van ons heengegaan. Maar als le-

ven lijden wordt, komt de dood als

een

verlossing.
Der pap, geboren en getogen in Waubach,
was altijd sterk met deze gemeenschap ver_
bonden. Vooral door zijn 55 jarig lidmaat-

schap van Schutterij was hij bij velen bekend. Zeker om zijn functie als bieleman zal
hij de geschiedenis in gaan.
Hij is gestorven in de rang van luitenant.
Als ondergrondsmijnwerker heeft hij hard en
zwaar werk verricht. Door de sluiting van de
mijnen werd hij vervroegd gepensioneerd.
Door zijn sociale contacten wist hij echte r zijn
vrijgekomen tijd goed te besteden.
Wij, en velen met ons, zullen hem missen.
lmmers hij was een leuke en gezellige man in
de omgang, goed gehumeurd en altijd klaar
voor een grapje.
Op zijn elgen persoonlijke manier heeft hij
geleefd en geprobeerd het beste er van te
maken. Wij hopen en bidden dat pap nu om
zijn inzet en vriendschap moge zijn opgenomen in de eeuwige heerlijkheid.
"Heer, geef pap de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichtte hem.
Dat hij moge ruste in vrede.,, Amen.

Voor Uw meeleven en Uw aanwezigheid bij
de begrafenis van mijn man en onze vader
en opa, zeggen wij U onze oprechte dank.
De plechtige zeswekendienst, waartoe wij U
beleefd uitnodigen, zal plaats hebben op 15
juli a.s. om 19.00 uur in de kerk van de heilige
JozeÍ te Waubach.
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