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zo goed was en dat hij niet kon werken. Dat vond hij heel erg. Maar toch
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wilde hij niet klagen. Hij bleef altijd zich-
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MATHIJS JOSEPH FRINS
weduwnaar van
JOHANNA SEVENHECK

De dierbare overledene werd 9 Íebruari 1893
gèboren te Nieuwenhagen en overleed, voorzien van het sacrament der zieken, 3 november

in het Bejaardencentrum,,Heereveld"
te Ubach over Worms. Na een plechtige
1979

Eucharistieviering in de kerk van O.L. Vrouw
Hulp der Christenen te Nieuwenhagen, werd
hlj aldaar ter rusle gelegd op het r.k. kerkhof

7 november d.o.v.

zelf en probeerde het leven van de zonnige kant te bekijken. Nu is hij van ons
heengegaan. Maar gelukkig weten wij
als gelovige mensen, dat de dood niet
het definitieve einde is, maar de overgang naar het eeuwige leven bij God.
Daar zal hij die blijde woorden mogen
horen: ,,Welaan dan, getrouwe dienaar,
kom binnen in de vreugde des Heren".
Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen, mi.in dank voor
alles. Denkt dikwijls aan mij in uw gebed. Dan zal ik in uw herinnering als

vader en opa blijven voortleven.
lvioge hij rusten in vreCe.

Na een welbesteed leven van ruim 86
jaar, is deze vader uit ons midden heen-

gegaan. Zo keerde hij terug naar de
Gever van alle leven, om daar Gods beloning te ontvangen voor het vele goede, dat hij tijdens zijn leven heeÍt gedaan. Hij was immers een man met 'n
groot geloof, 'n sterk vertrouwen en

Voor uw gewaardeerd medeleven bij de ziekte,
het overlijden en de begraÍenis van onze dierbare vader en opa, betuigen wij U allen onze
oprechte dank.

de

Familie Frins-Sevenheck

'n grote liefde voor God en voor

mensen. Voor zíjn gezln had hij alles
over en in zijn gezonde jaren heeft hij
voor het welzijn van zijn dierbaren vele
jaren hard gewerkt. Ook heeít hij vele
jaren gekend, dat zijn gezondheid niet

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 22 december a.s. om
19.00 uur, in de kerk O.L. Vrouw Hulp der
Christenen te Nieuwenhagen.

