ker. Met deze leerlingen had hij een

Dierbare nagedachtenis aan

goede

band.

Vader voelde dat ziin krachten

langzaam

op waren en na een paar dagen in het ziekenhuis te zijn opgenomen, heeft de Heer hem
op het Íeest van Jezus geboorte naat Zicn

FRITS KIRCHBERG
echtgenoot van

toe

GERDA NIEVELSTEIN

geroepen.

Moge hij nu de rust en dè vrede bezitten
die God aan eenieder belooÍt heeÍt dië Hem

Vader werd geboren te Mulheim a.d. RuhÍ

willen volgen.

(Dld.) op 1 mei 1905 en overleed, voorzien van
het H. Sacrament van de zieken, op 26 december 1991 in het De Weverziekenhuis te Heerlen, op de leeÍtijd van 86 jaar.
Vader werd op 3l december 1991, na een

plechtige requiem-mis in de kerk van de
H. Jozel van de parochie Waubach-Groenstraat, gecremeerd te Heerlen.

Vader had een sterke persoonliikheid, dat kon
die
optimistisch bleef ook dan wanneer het moei-

je aan alles merken. Hij was een man

lijk werd in het leven. Moeder, met wie
bijna zestig iaar getrouwd was, stond

hij
hij

trouw ter zijde. Hoewel zijn eigen gezondheid
ook niet meer optimaal was, bleeÍ hij moeder
toch goed verzorgen. Door zijn neiging om
alles van de bestè kant te beschouwen was
hii voor haar een grote steun.
Graag was hij bij zijn kinderen en kleinkin-

deren en vierde graag met hen Íeest. Met

ziin kleinkinderen had hij een biizondere
band. Toen híj nog wat jonger was maaktè
hij graag met hen uitstapjes.
Vader werkte op de mijn. Hier had hij

Voor Uw gebed en medeleven betoond bil
zijn overlijden, zeggen wii U van harte dank.
ECHTGENOTE,

KINDEREN EN KLEINKINDEREN

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 8 februari 1992 om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach-Groenstraat.

de

taak om jongeren op te leiden tot bankwer-
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