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Pap werd geboren op 74 mei 1939 te Ufuch over
Wot'ms. Hil overleed op E Kerctdag 90O5 in het
zlekenhuis te Heele4 in de leeftlid uan óó jaar. We

hebben hem bqeleid naar het cremdtorium te Heerlen
na een etrchaistieviering in de ker* uan Sint Joseph te
Waubacfi op wijdag 30 decem&r 9@5.

Hetlorcn van pap stond in het kader van hard werken.
Toen h1 zijn vader op jonge leeftild veloor, moest hij

zelf als jongeman aan de slag in de mijnen. Later nam hij

met Mia de frilure wer in de Gro€nstraat. Dat hard
werlen zaL in zijn aard: als pap ergens aan begon, dan
ging hf er helemaal voor. Zijn grote gedra/enheid heeft
bij ons altljd aanstekelijk ganerkt. Naast het werk waren

de duiven zín grootst€ pasie. Fanatiek als hij wat
gingen zijn duMen voor alles.

Pap was bescheiden van karakter' ergens was h1j

zwijgzaam, een rÍEn van weinig woorden, maar we
voelden allennal scherp aan wat hij bedoelde.

Als je hem wat woeg, l«vam er een bedachtzaam,
weloverwogen antwoord. Pap was zeker niel
kleinzielig, maar juist een hele sterke persoonlÍkheid,

die zichzelf wisï weg te cijferen voor zljn kinderen.

!íat er in ons leeft, is een dubbel ga/oel. Het lijkt nog

zo onwerkelljk dat we pap en op6 moeten verliezen.

Hí had eigenlijkjuist de leeftijd om samen met mam

volop van zijn kleinkinderen te gaan genieten.

Maar van de andere kant ging het helemaal nieÍ. meet.

Pap kampte al jaren met ztjn gezondheid en het
perspectief was de laatste tijd erg somber geworden.

En in alles afrrankelijk worden van anderen, dat zou
niets voor pap zljn ga/eest.

Beste pap, liare opa, Y,{rcl, we zegsen je dank)e-wel
voor alles wat je voor ons hebt gedaan en &tekend,
m€t name voor het kachtige voorbeeld dat je ons je
leven lang hebt gegeven. Wezullen je missen. We
hopen en bidden datle nu bij God voorgoed rust

nng Mnden. \iíe bltlven aan je denken. Rust in wede.

Mia, je kinderen en kleinkinderen.

De familie is u zeet eÍkentelijk voor alle medelanen na

het overiijden en bij de uitvaart van pap.

De zawekendienst zal plaatsvnden op zondag
7 9 februan 9@ó om 7 1.30 uur in genoemde

parochiekel<.


