Ter danlibare herinnering

Vader als oud-strijder bent U nu bij de

aan

" Bevrijder".

THEO

JANISSEI{S

Draser van de ere-medaire verbonden aan
Orde van Oranje Nassau in Zilver.
eohtgenoot

Ulv kapel een teken van rust,
is ons nu arlen zeer bewust.

de

Y,li,"',ï3.Éi," -i^o[?:lt3ï *Ï:i,i*,ï'iïLÏ"t
hebt gedaan.
De kapel zal als monument ervoor zorgen

van

dat U altijd bij ons

'

bent.

ELS GULPEN
Geboren

te Kerkrade op

29

juli

1918,

stierf hij,

na het Sacràment der ziel(en ontvangen
hebben, op 3 april 1992 in het ziekenhuis

te
te

Heerlen. Na een plechtige Eucharistievier!ng
op I april d.o.v. werd zijn lichaam biigezei op

het kerkhof te

Rimburg.

Flust nu maar u it.
Je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig man gedaan.

De Íamilie dankt allen voor het medeleven
tijdens ziekte en de belangstelling bij zijn
ove rlijde n.

Wie zal zeggen wat je hebt geleden?

Wie kan zeggen wat je hebt doorstaan?
Het werK van een mens eerlijk en oprecht.

+

Hij was gehecht aan de

De zeswekendienst zal gehouden

R

gemeenschap

im bu rq.

Vooral kennen wij hem als oprichter en

lid van de "Vereniging

actieÍ

op zaterdag 23 mèi 1992 om
parochiekerk van Rimburg

19.00

worden

uur in de

Oud-Strijders".

Voorbeeldig was zijn zorg voor de

"St.

JozeÍ-kapel".

Begr. & Crern. Ver. St. JozeÍ U.o.W. Tel.

311978

Bekende Rimburgse Oud-strijder
, tny Theo Janssens overleden
Op vrijdag 3 april j.l. overleed
t de-b-ekende Rimburgse oud-

strijder Theo Jansseís. Vandaag 8..4pril 1992 werd hij na

een heilige mis

het kerlihof
te. Rimburg ter ruste gelegd.
I heo was één van de l8 Rimo-1r

burgse oud-striiders die in
1951 in het bos in Rimburg
een kapel uit dankbaarheiii

]

bouwden.

Vorig_jaar nog, op 12 mei,
werd ditheugl[ike fèit "40jaai
Jozefkapel f{imburg" herdacht samen met hei5O-jarig
bestaansfeest van de veienil
ging Oudstriiders I 940-1945
Rimburg.

Op die dag werd Theo vereerd met een koninklijke onders.cheiding voor hét vele

werk dal hij de afgelopen jaren verricht had in het belang
va1 de kqpel en de verenigin[
oud-stnJders.
Theo heeft zich onmisbaar gemaalÍ voor de vereniging; niet

door z1n woorden maar door

zijn daden. Sinds 1975 verzorgde hij de kapel. Door ziin

toedoen branddèn er dagetjÍ<s

kaarsen, waren

er vórtàu-

191§ ptanten en bloemen, nam

hlj initiatief voor onderhóudsw_erkzaamheden van de kapel.

Niets was Theo te veel

v^oor

zij.n kapel. Deze liefde heeft

hr.; ove_rgedragen

op zijn kin-

deren Jan en José.

Theo was namens de oudstrijders bestuurslid van de ?Vei"

eniging Vrienden van de St

Jozeftapel Rimburg",

een

vereniging die sinds-tggO ae

zorg voor de kapel en

de

tradities rond de liapel over-

genomen heeft van de oud_
strijders. Als stuwende hacht
en. ze€r beminnel[ik persoon
zal Theo zeer gemistïorden

in de ,,Verenisi[c
Vrienden van de St. fóàE
kapel Rimbure".
Ziln nagedach-tenis echter zal
tot in lengte van jaren voortleven in zijn kapel.
vooral

