eeuwig leven bezitten . . .
in eeuwigheid niet steryen . . .

t
,,Hoe blij was ik, toen men mij riep:
wij trekken naar Gods huis". Ps. 22.

Ter herinnering aan

JAN LEONARD JANSSEN
echigenoot van

ANNA CLARA GERARDS
Geboren 1 oktober 1Sr4 te Heerlen.
Overleden 24 juni 198Íl te Brunssum.

Na een plechtige rouwdienst in de St. JozeÍkerk te Waubach op 29 iuni lgtlÍl vond de crematie in het crematorium te Heerlen plaats.
Wii hebben afscheid genomen van mijn dierbare echtgenoot en onze goede vader en
opa. ln de gezegende leeftijd van 88 iaar is

hij

gingen altijd uit naar zijn gezin. Vol belangstelling bleef hij, tot het taatst, het wel en
wee van de Íamilie volgen.
Híj hield van de natuur, werkte graag in de
tuin en dieren waren zijn hobby- De duivensport droeg hij een warm hart toe en hij is
steeds een trouw lid geweest van de duivenvereniging.
Oe laatste iaren lieten ziin krachten na, doch

hij bleeÍ de lieve dankbare man, diè elk bezoek en kleine attentie waardeerde.
Als gelovig mens bleef hij op God vertrouwen
en het ontvangen van Christus in de H. Communie was voor hem een kracht en een steun.
De goede cod zal pap ongetwijÍeld opnemen
in de

eeuwige vreugde.

Met dank voor Uw medeleven bii ziekte, het
overlijden en de crematie van onze lieve en
zorgzame man, vader en opa.

gestorven.

Mevr.

Wii zijn pap dankbaar voor alles wat hii in
zijn lange leven voor ons gedaan he€ít. Zo
was hii biina 40 iaar werkzaam bii de mijnen,
zowel boven- als ondergronds. Na zl.ln normale dagtaak ging hii nog vaak helpen bii het

werk op het veld. Pap was een rustige, levreden man, zonder veel pretenties, die voor
zichzelÍ weinig nodig had. Zijn lieÍde en zorg

r

A.

Janssen-GeÍards

kinderen en kleinkindeÍen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 6 augustus om íg_00 uur
in de St. Jozefkerk te Waubach.
BegÍ. en Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Te|.311978

