-,\
,,Komt allen tot Mij die uitgeput zijt dn onder
lasten gebukt, en lk zal U rust en verlichting
schenken." (Mt. 11, 28).

Ter nagedachtenis

aan

echtgenoot van

Annie Croes
Overleden

5

juli

,,Landgraafs Mannenkoor St. Jozet" en hij
was een trouwe bezoeker van de ,,Troef ".

Iedereen kende d'r Karel en hij was bevriend
met al len.
Wij zullen hem missen.Wij weten ons echter
getroost dat hij nu bevrijd van zijn lijden de
eeuwige vreugde is binnengegaan en voor
eeuwig gelukkig zal zijn bij God. Want bovenal was hij een gelovig man die geloofde in

KAREL HOUTMANS

Geboren 21

en getogen in Waubach heeft hij
steeds deel uitgemaakt van deze gemeenschap. Ruim 25 jaar was hij lid van het
Geboren

het eeuwig leven waar we elkaar weer zullen

1931

te

Waubach.
augustus 1988 'te Waubach.

Na een plechtige Eucharistieviering in de
St. JozeÍkerk te Waubach vond de crematie
plaats in het crematorium te l-leerlen op
I augustus 1988.
Wij hebben afscheid moeten nemen van

ontmoeten.

Wij bidden: Heer, geef hem de eeuwige rust
en het eeuwige licht verlichte hem. Dat hij
ruste in vrede. Amen.

mijn

dierbare echtgenoot, onze zotgzame vader en
lieve opa. Zijn heengaan laat dan ook een

grote leegte achter in ons leven. Wij zijn
echter dankbaar voor alles wat hij voor ons
betekend en gedaan heeft. Hij heeft zich
helemaal voor ons ingezet, niets was hem te
veel, en hij was tevreden' als het ons goed
ging. Ons gezin was zijn levensopdracht en
daar was hij trots op.
Pap leefde zeer bewust. Hij had een sterk
ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Onrecht
kon hij niet verdragen en hij wilde iedereen
even veel geven. Nooit zou hij iemand iets
tekort doen en zeker wilde hij nooit iemand
kwetsen. Hij was dan ook fijngevoelig in de
omgang met anderen.

Voor uw meeleven bij het overlijden en de
uitvaart van Karel, zeggen wij U onze oprechte dank.
Familie Houtmans-Croes

De plechtige zeswekendienst zal

gehouden

worden op zaterdag 24 september in de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach om
19.00 uur.
Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel.

311978

