


Ter dankbare herinnering aan

Joseph Houtmans

echtgenoot van

Bertha Nauts

Joseph Willem Houtmans werd geboren te
Ubach over Worms op 19 maart 1922 en
overleed, omringd door zijn dierbaren en
gesterkt door de H. Sacramenten, op 5 april
2000, in het Atriumziekenhuis te Heerlen. Hij
werd op 10 april, na een plechtige uitvaartmis
in de parochiekerk van St. Joseph te
Waubach, gecremeerd te Heerlen.

Voor uw gebed en medeleven bij zijn ziekte
en overlijden zeggen wij u van harte dank.

Echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden in de parochiekerk van St .Joseph te
Waubach - Groenstraat op zondag 21 mei
om ll.l5 uur.

Afkomstig uit een kinderrijk gezin in de
Kerkstraat is Joseph opgegroeid in de scha-
duw van de St. Josephkerk en in de sfeer van

de steenkoolmijnen. Het geloof, zijn werk en
zijn gezin vormden de inhoud van zijn leven.

Van jongs af ging hij ondergronds werken en
deelde hij het harde en Íascinerende leven

van de koempels, dat hem onlosmakelijk en
letterlijk bleef tekenen tot aan zijn dood.
Joseph was eenvoudig en tevreden en eiste
nauwelijks iets voor zichzelf. Hij hield zoals de
hele Houtmans-familie van grappen en pla-
gerijen. Bijna vijftig jaar deelde hij Iief en leed
met Bertha, die hem tot het laatst toe met al

haar krachten heeÍt bijgestaan, ook al vergde
dat soms meer dan het uiterste van haar. We
herinneren ons zijn emotionele en gevoelige
hart bij vele gelegenheden en het dolblije
geluk en de trots bij de geboorte en het
opgroeien van zijn kleinkinderen. En al waren
de 1 2 laatste jaren voor hem en voor ons niet
altijd even makkelijk te aanvaarden, toch
mogen we dankbaar terug zien op zijn leven.
Moge St. Joseph en Moeder Maria, tot wie hij
dagelijks zijn toevlucht nam, hem opnemen
in het leven bij God, waar geen lijden oÍ ver-
driet meer is. Joseph, tot ziens bij God!
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