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Leer mii
hoe ik Uw wil
aolbrengen moet
want Gii ziit toch
mijn God' 

Ps 14i



1..,., q,\
,,lk ben de verrijzenis en het leveh, ?egt de
Heer; ieder die leeft in geloof aan Mij za.l in
eeuwigheid niet sterven." Joh. 11, 25a-26.
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Dankbaar gedenken wij

WIEL HEIDENDAEL.
onderscheiden met de gouden draagspeld en

oorkonde van de St. Gregorius-vereniging

echtgenoot van

Annie Gerards

Hij werd geboren op 15 juli 1924 te Ubach
over Worms en overleed t.g.v. een verkeers-
ongeval in het Academisch ziekenhuis te

Maastricht op 4 september 1987.
Op 9 september 1987 hebben wij hem begraven

op de R.K. begraafplaats te Waubach.

Verslagenheid heerst er in het gezin, de fami-
lie, bij zijn vele zangersvrienden en in de
hele gemeenschap van Waubach bij het on-
verwachte sterven van Wiel Heidendael.
Geboren en getogen in Waubach heeft hij
steeds een actieve rol gespeeld in deze ge-
meenschap. Wonende in de Kerkstraat was
hij ook sterk betrokken bij het kerkelijk ge-
beuren, eerst als misdienaar en later, ruim
47 jaar lang als lid van het kerkelijk zangkoor.
Bijna 40 jaar was hij lid van het mannenkoor
St. Jozef en vele jaren was hij president van
de carnavalsvereniging,,D€ Joepemannen".

Hij leefde mee met het wel en wee van de
bewoners van Waubach, maar voor alles ging
zijn liefde uit naar zijn gezin, zijn vrouw en
kinderen waren zijn levensgeluk.
\{/iel zelt heeft het enkele jaren geleden met
de volgende woorden uitgedrukt.

,,Veel tegenslagen hebben we moeten
rncasseren,

Maar steeds was het opnieuw proberen.
l./et Gods hulp en de H. Maria is dat ook

gelukt
Al gingen we er soms diep onder gebukt.
Maar ik mag wel zeggen tot 't eind van het

leven
Ben ik met mijn gezin gelukkig gebleven.
AIs man en vrouw en kinderen tesaam,
Wij zijn altijd hand in hand gegaan.
En de wens is, indien we mochten sterven,
De hemel te kunne erven;
ln een Hemels Paradijs."

W. Heidendael
1985

Voor Uw meeleven bij dit plotselinge afscheid
zeggen we U onze oprechte dank.

Annie, kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 18 oktober a.s. om 9.00 uur
in de St. Jozefkerk te Waubach.
Bij deze bent U van harte uitgenodigd.
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