Ter dankbare herinnering aan

Deze kregen een zelfde plaats in zljn hart ols Annie en ziy zonen. Zyn groïe
hobby's waren z'r,rcmmen, bakken van cake en brood en het klussen aên
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werd geboren op 19 januari '1 993 in Rimburg en overleed op 90 januari
9OO4,voozienvan de H. Sacramenten, in de L0ckerheidekliniek le,Ke*rade.
Hij werd op 94 januari, na een plechtige requiemmis in de St. -losephkgrk te
!íaubach-Groenstraa! begraven op het parochièle kerkhof aldaar.
Leo

zijn eigen duto. Na beêindiging van zijn actiane loopbaan werd het tijd vooí
zijnkleinkinderen. Pap was nu niet alleen pap maar vooral Opa. Hij benutte
een groot gedeelte van zijn wije tíd ten beho6/e van zyn kleinkinderen en
achterkleinkinderen. Hiervan kon hrj intens genieten. Ondank dat hij niet
meer kon autorijden verloor hij zells op hoge leeftijd niet zij'n mobiliteit. Hij
verplêatste zich md. behulp van zijn elektrisch scootmobiel, waarmee hij in
gezelschap van zijn hondje urenlang van de natuur kon genieten. Helaas

kwam hieraan een abrupt einde toen

h'i in de

L0ckerheidekliniek

terechtlrvram. Op de dag na zijn 81" verjaardag riep onze liete Heer hern

tot Zèhi.-..
Liare Opa,

Als kind moest hij het al snel zonder zijn vader stellen, aangezi'ch deze
overleed toen hij ó jaar oud was. Na zijn jeqd, leerde hit op 93-jarige
leeftijdzinwottw Arvrie kennen. Voor pap kwamen Annie enzi)nvjet.zonen
op de eersïe plaats. S6men mel zin gezin emigreerde h'lj in 1957 nêar
Canada om hun een goede toekomst te kunnen bieden. Toen dat daar niet
lukte,keerde hii terug naar Nederland, Hier-werkte hij heel hard om zyngezin

een goed bestaan te kunnen gancn. Pap weftte onder andere

als

rangeerder op de mljn Laura en als buschauffeur. Zijn mooiÍe Iild óeleefde
hi) echler als chauffeur van een tekker md oplegger bí van Gend en Loos.
Regelmatig nam hij tijdens de nachtelijke ritten naar Utrecht een van zijn
jongens mee. Goandaneg werd het gezin, tot dan alleen b€stadnde uit

A6cheid nemen bestaat niet. Wj geloven, dat wU ons ooit weer zien.
ln die tisqentud zullen wl jou missen.
Y eel lit2*í,
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je kleinkinderen en achterkleinkinderen.

'' ' De familie dankt u van harte voor'uw gebed en medele'rcn,
vooÍalopdezedagvanafrcheid.
" :'
De plZthtige zeswekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van
St. JGeph te !íaubach-Groenstraat op zondag 7 maart om 1 'l .15 uur.

jongens, aangevuld met schoondochters.
BeSr

& Cíem Ver St Jozef Ubach der \íoms T€l 531 1 978

Bindels Uitvoorivezorging

buromoc

045 521 1 337

