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Ter herinnerinli aan

WIEL JONGEN
echtgenoot van

HELMI DORTANTS
Geboren in Schaesberg op 21 april 1919
Overleden in Schaesberg op 1 december 1975.

Al met 56 iaar, vroeg verouderd,

kwam een
einde aan het leven van Wiel Jongen. Vooral
de laatste zes maanden was het vpor zijn fa-

milie en waarschiinliik ook voor hem zelÍ
duidelijk dat zijn leven niet meer was te redden. En hij wist dat gedu'ldig onder ogen te
zien.

Heel ziin karakter was eigenlijk daarmee in
strijd. Van jongsafaan in de boutruvak wist
hij dat hij niet meteen in het rustigste beroep
verzeild was geraakt. Hii maakte dan ook in
ziin leven de ups en downs mee van het zakenleven,

E

n in zijn gezin zouden zijn vrouw

en kinderen zich zeker geen andere vader
wensen, al zai hij ook daar zijn beperkingen
hebben gehad, zoals ieder mens. Wiel Jongen
hield van gezelligheid. Stralend trok hij mee
met de fanfare Aloysiana als bestuurslid, en
het deed hem piin, toen ziin gezondheid
hem dat niet langer toeliet.

Meer dan 30 jaar was hij gelukkig getrouwd
met zijn lieve vrouw, die hem tot aan zijn
laatste minuut met liefde en uiterste hartelijkheid heeft verzorgd.

Veel te jong is hij gestorven, tot verdriet van
ziin vrouw, kinderen en kleinkinderen en
ziin moeder. Maar hii heeft aan het einde
van zijn leven en vooral tijdens ziin ziekte
ons voorgeleefd hoe we u iteindelijk ons leven
moeten overgeven aan Een die machtiger is
dan wij.

Stond niet ergens in het evangelie: Wie zijn
leven verliest, die zal het vinden, maar die
zijn leven tracht te redden, die zal het verliezen

?

De familie dankt U af len voor de blijken van
belangstelling betoond bij het overlijden en
de begrafenis van onze dierbare.
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De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 1B f anuari 1976 om 18.00
uur in de parochiekerk van de H.H. Petrus en
Paulus te Schaesberg.

