Hii

w ffivedig

sympathie bij
1933

rerd

en ongekunsteld en won makkeliik

iedren. Vmaf ziin eerste

kapperszaak in
hij in Waubach ook enorm gewaarde€rd door

ziin inzet vw de platseliike vetbalclub R.KV.V.Wrubach. Hieruan was hii lege tiid s*retris,

odog km

hij de

m Duitse cmfiscatie.

Later

bestuurslid, crisismanager en zelfs in de

Ter dankbre hsinnsinS

a

Pierre Haan
dd-directeur en lro

kappevakscholm

lohm Joseph Pets Haan urerd geboren in Ubach ow
Wcms op 19 mat l9l2 a oreded s, tiidig ggterkt
dq de H. Sacramentm, op l0 iauri 2001. Hil wrd
op 15 imuari 2001, na s plchtige uitvaartmis in de
prochiekrk m St.-.Joseph te Wubach-Grensraat,

gcrmeerd

in

Hslo-lmstarade-

We nma aÍsheid \raÍt een mrkat pemm,
intmatimaC a laddilk za gekad o mermals
mdsscheidcn vd ziin grde yakkennis in de
kapperswCd. Va longs af a drog hii dor in de
opleidiryen en betura w diverse kappersorgilisaties.
Dmat heeft hil lrmlmg ls gegm in binnen- s
buitalmd. Vsde nvas hii op zeks ogenblik zdfs
manater m msdse eigen kapperszakm. Trots m
hil op de vde rdzq de hii in de hele wseld km
mdmma en waartij hii Gal m ziln vakkunde kon
getu6o. Tan wroe n1 n€t opgehmelo wtrofi s t(q
hii tot op ziin st66ed de wCd relativero s grappen
maka.

vctbalEldtr

redden

richtte hii de rod w cmmissism op voor advieen
a het betuur ff de vetbalclub er het vieren yan de

jubila

van ziln gelieíde club.

Pierre

wr hel kerkeliik en diep gelwig. Hij kende nu
en m@i en lmg loren. Toen ziin ziektè

eigen ze8gen

zich openbade regelde hii kalm m rustig ziin uiwart,
vol humor 6 wijsheid. Hil km gen kemtkarten ms
schriiven, ook al genoot hij vlak voor Ksstmis nog van
kerstmuziek en kanen met wienden. Langs deze weg
dankt hij iedss die met hm melefde ff wst os
allen en gezegend nieuw ie. Wii msen hm, na dit
relbsteed lwen, rust m wede.
Pap, Opa, Pierre, bedankt voor je zachtmoedigheid en je
lmslssen. O. L. Hs heft de hren op ms hoíd

geteld. Moge Hii le gelo/ige lrys voltocien
schoonheid vm het hmelse geluk.
Tot later.
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Wii dmken u hanelijk vw uw gebed en medelwen bii
ziin ziekte en overliids.
Zln kinderen en kleinkindsen.
ue plKnflSe zesrcl(sdrssr

zal Senouom woroen rn de
te Waubach-Groenstraat op
I l.15 uur.
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zondag 18íebruri
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