


Ter dankbare herinnering aan

ALPHONS KALLEN
echtgenoot van

MARIEKE ROEBROEK

Alphons Jean Nicolaas Kallen werd geboren in
Rimburg op 26 november I 922 en overleed op
25 februari 1997 voorzien van het H. Oliesel.
Op I maart werd hij, na een plechtige requiem-
mis, begraven op het parochiële kerkhof in
Rimburg.

Het valt ons zwaaí zo plots afscheid te moeten
nemen van deze man, die voor zijn gezin en
familie, voor de Rimburgse gemeenschap, voor
de landbouwers en voor de Kerk zoveel bete-
kend heeft. l,4aar we zien ook met grote dank-
baarheid terug op een mooi en rijk gevuld
Ieven, met toppen en dalen, zoals Rimburg zelf
is. HU kende een gelukkigejeugd op de,,Hoeve
Kruisstraat". Van huis uit werd hij al doordron-
gen met het idee van ,,de coöperatieve gedach-
te" van Raiffeisen. Vurig streed hij hiervoor,
want hU verdroeg het niet dat een klein land-
bouwbedrijf benadeeld zou worden tegenover
een groot. ln het bestuur van verscheidene
organisaties Uverde hU dan ook standvastig en
met heel zijn overtuiging voor menselijkheid en
solidariteit. Problemen waren er om op te los-
sen, emoties om te verwerken, zwakken om te
helpen, solidariteit om te betonen.

Zijn gebed en kerkelijkheid hebben hem in deze
gesteund en zijn leven doordrongen. Hij was
overtuigd van 6ods goedheid en liet zich door
Hem leiden, ook al was hij zich bewust van
eigen tekorten en zwakheden. Hij interesseer-
de zich voor zowat alles, filosofeerde over het
leven en was vaak geroerd en ontroerd. Hij
genoot van reizen, van gesprekken met vrien-
den, van eten en drinken. Rimburg was hem lief
en bijzonder zijn fanfare Victoria. Hij was dier-
baar voor ons allen. Hij was immers spontaan
en ongekunsteld. Meer dan veertig jaar deelde
hij wel en wee met zijn Marieke, voor wie hij
ontelbare veldboeketten heeft geplukt. Hij had
een bijzondere band met zijn kinderen en fami-
lie. Zijn plotse dood neemt die verbondenheid
niet weg, want er is een liefde die ons verenigd
houdt. Moge Cods goedheid zichtbaar blijven
onder ons in kleine dingen, zoals de,,lelietjes-
van-dalen" die groeien in het bos. Alphons,
bedankt voor alles en tot ziens bij O.L. Heer.

Wij danken u van harte voor uw gebed en mede-
leven bij zijn plotse heengaan.

Marieke, Nico en Anna, Sophia, broer.Jozef en
fam il ie.

De plechtiqe zeswekendienst zal gehouden
worden in de parochiekerk van de H.
Drievuldigheid te Rimburg op zondag l3 aprll
om I 0.00 uur.


