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.Bid voor de ziel van zaliger

JOSEPH JOHANNES HERMANS

in leven

Burgemeester van de Gemeente Ubach o. Worms

echtgenoot van

F.5.M. van den WILDENBERG
1 898 le Brunssum en overleden
tanuari 1 9ó3, voorzien van de Fl, H. Sacramenten
§teru.nd.n, te Ubach over Worms en begraven op
R.K. KerkhoÍ te Rimburs op 1 5 lan. 1 9ó3.
ELISABETH
Geboren 1 ó tL.ll
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Een nobel mens, beqiltiqd met een sterk verstand en
een waÍm, gevoelig hart ls van ohs heengegaan. Ziln
grote gaven van hooÍd en l"art heeft hil steeds aangewend tot heil van hen die aan ziin zoígen waren loevertrouwd. Onkreukbare rechtvaardlgheid, een harmonisch
ontwikkeld rechlsbeseÍ en een bezonnen visle op mense_

lilke verl"oudingen vormden de belangrijkste

drijíveren,

waardoor hij bij de volbrenging van zijn bestuurlijke
taken werd gedreven. ZUn natuu,lllke l;e{de voor recl't
en waarfeid ging gepaa'd met een ongekunstelde mildhetd en hotíeli;kheid legens allen, die een beroep
deden op zijn groot gezag en zijn ruime bekwaamheid.
Mlskenning en wantrouwen zijn hem tijdens zijn ambtelilke loopbaan niet bespaard gebleven.
Ziln oersrerk Godsvertrouwen deed hem drt zware kruis
manmoedig en met ongeschonden waardigheld dragen,
Voor zijn echlgenote en klnderen was de dierbare
overledene sleeds een onbaatzuchtrge sleun en toeverl6at.

Voortdurend oleeÍ l'i1 bedacl't op het werkeli.k heil van
degenen, dre aan zijn eerllke tielde en zorgzaamheid
waren toevertrouwd. Ook gedurende de ondermijnende
ziekte, welke hem geleldclilk meer van zijn lichameliike
kracht beroolJe, bleeÍ zijn I eÍCevolle belangstelling ge-

Íicht op de zljnen,

Lieve vrouw en kinderen, gij weet hoe zvraar mij dit aÍscheid viel. Blillt eclter Uw vertrouwen stelleo op onze
Heer, Jezus CI'risius, dle ons steeds is vooÍgegaan ln
lieí,Je en leed, Hll zal U s,erken en irooslen ln Uw groot
verdriet om de leegl'eid, die mijn heengaan U bra:ht.
En gij allen die mi1 gekend hebt en met wie ik op eniger-

Iei wijze

verbonden was, b

dt voor mij, opdat wii

el-

kander eenmaal mogen wederzien aan het langverbeide
Hemels Castmaal.

De vrede des Heren zii met ons,

