Als gedachtenis

aan

MATHIEU HEINEN
Hii werd geboren in de Groenstraat op 3 maart
en overleed, omringd door de lieÍdevolle
zorgen van Íamilie en vrienden en gesterkt
met de H. Sacramenten, op 2 iuli 1994 in het
de Weverziekenhuis te Heerlen. Hi, werd op
7 iuli, na een plechtige requiemmis in de parochiekerk van St. Joseph te Waubach-Groenstraat, begraven op het parochieel kerkhoÍ
1934

aldaar.

al dat vechten, waarom al
die pijn, hii wilde hier niet weg,
hij wilde bii ons zijn.

,,Waarom

De striid was oneerliik en nièt terècht.

Hii wilde graag nog verder, maar verloor
hEt gevecht."
Mathieu Heinen hoorde bii de Groenstraat.
Overal was hii bekend als man van en voor de
gemeenschap. De Groenstraatse verenigingen
kunnen dat allen getuigen. Met ziin humor en
gulheid probeerde hij iedereen wat vreugde te
bezorgen. Kinderen kregen altiid wat extra's.
Vele vrienden proÍiteerden van zijn hulpvaardige werkzaamheden. Het carnaval, het klompenbal en tal van Groenstraatse Íeesten kregen
cachet mede dank zij zi,n inzet en enthousiasme. Als man van de gemeenschap stimuleerde
hij de verenigingen en zo werd hii ook twee-

maal gekozen als raadslid. Mathieu die al
heel iong ziin vader verloor, was de oudste

van een groot gezin. ln de loop van ziin leven,

heeÍt hij vele operaties ondergaan. Maar bij
alles bleef de "mam" voor hem een steun en
toeverlaat. En daarvoor was hii zeer erkentelijk. Toen hi.i eèn half jaar geleden te horen
kreeg dat hij ernstig ziek was, voelde hij zich
door een enorme belangstelling van velen

gesteund. Ook hiervoor was hii zèer dankbaar.

Ziin moeder, die hem heel zijn leven goed
verzorgd heeÍt, en zi.in Íamillè en vrienden
bleven hem de laatste dagen omringen met
hun aandacht en medeleven. Toen hij hoorde
dat ook de dokters machteloos stonden, gaf
hij zijn leven uit handen aan O.L. Heer. Hi.i

ontving met vertrouwen en gelooÍ de H. Sacramenten. Mogen ook wij eens deÍinitief zeggen:
,,Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest."
Hèer, geeÍ hem de eeuwigè rust.
En het eeuwige licht verlichte hem.

Dat hij ruste in vÍede.

Amen.

Voor uw gebed en medeleven tijdens zijn ziekbed en bij zijn heengaan uit dit leven, zeggen
wii u van harte dank.

DE

FAMILIE.

De plechtige

zeswekendienst zal gehouden
worden in de parochiekerk van St. Joseph tè
Waubach-Groenstraat op zateÍdag'13 augustus

a.s. om 18.00 uur.
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