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kantem vatft d* ífionsCIrr
altijd hat E*eele in hen te

de minder goede

niei., rnaër

{

rrurist

Hij kcm hurnr:ristiseh zi.!n en genost v&n dc zrinnËge kanrten van het leven.
flaarant zijn Iiefde vooE" plantcn erï bloemen.

ontdckkem"
Íivïel dankbaarheid gedenken wij

Ëen goct*e ffirËris E* aaR het einde gei<omen
van eijm eerdse Ievensweg. [Wet eerr oogopslag
heeft hiJ, t*em Ílij n[ei rn*er kon spreken, al*
cheid geftornen v&Í1 zijn vrouw. Z\ bl:jft nu
alleen rnëar we rrlogËn geloven dat deze snen§,

ANTOON JAN§EhI
eehtgenooI van

MARIA SIMONS
Hi; werd geboren op 15 september "t§0S te
MËlheim a.d. Ruhr (D.)
Na hei Saerament van de zieken te hebben
ontvangen, is hlj op I februari 1979 overledelr

in het ,,de

WeverzreE<enhuis"

ie

l-{eerlen"

al [e !'rEj gestorven, blijft ieven in en bij
God, nlaar cok d[cht bíj de menseR, dicht bii
I-ier: van wEe hríj zoveel hield en blijft houden"
Hij ruste irr de vrede en het Lieht van onze

CIok

G

od.

Zijn lichaarn werd ter rusï,e gelege! op het
R.K" Kerl<hof van Waubach Ëp 13 fcbr. d"o"v.

Een goeC mens is van ons heengegaan. Ëen
goerle eehtgenoot die bezorEd was vcor aijn
vrouw en haar steunde in aile zorgen eR v*rdrlel." Een goede vader voor zíjn Eeziri" <li+;
ooir in heei mceilijke tijden, ailes vo&r zijn
kinderen deed. Ziin gezin was zíjn leven. Hij
werkte desnoods dag en nar,-ltt.
Lange jaren kon hij niet rfteev voluit w*rlt rl
vanwege een zíekte. Dat speeïi hern, warit itii

wilde altijd graag r'og rneer C*en.
Zijn kïnderen vonden in vadcr aíti3d een hulp
en steun in hun werk"
h'{ij was ook een rustig en plezierig rn*rÉ§. h4ii

De fannilie Jansen dankt U ailere hartelijk voor
Uvs rnedeleven tljdens de aiekte, bij het over*
lijden en de bograÍenis van vader"
.-,tI

De plee htige zeswekendienst za! gehouden
werden CIp zai,ercXag, 24 maart a.s" 's avonds
oni 1S.&0 tlutr, in de paroe hiel<erk van de
H. Theres[a en Don Boseo Ëe Lauradorp.

