Ter dankbare herinnerlng

aan

MAX KLAMEREK
echtgenote van

Anna Conaert
geboren 23 iuni 1915 te Dortmund - Mengede
overleden «) september 1974 te
Heerlen-Heksenberg.

Slechts sporadisch komt men mgnsen tegen
die zo zich zonder enige moeite weten in te
zetten en w€g te cijÍoren.

Nog zeldzamer

is het aantal dat echt

is niet het einde maar de overgang naar een
onvergankeli,k leven. Laten we daarom bij
ziin uitvaart vol overtuiging zingen:
Mogen de Engelen hem opnemen en mogen
de Martelaren hem bij ziin aankomst opwachten en hem binnengeleiden in de Hemelse
Stad JeÍusalem.
Lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen ik heb
mijn werk gedaan hier, ik had nog zo veel
voor maar het mag niet meèr zijn, daarom
treur niet om mii ik ben altiid bii iullie.

de

kunst verstaat met andgren om te gaan, het
vertrouwen van anderen te winnen. Zo'n zeldzame Íiguur was deze overlodene.
Hij leefde op de eerste plaats voor zijn toegewilde vrouw en zijn jongens, zijn kl€inkinderen waren ziin oogappels. Maar zijn horizon
bepèrkte zich nlet tot zijn gezin.
Omdat hij overal een oplossing op wist, ovgral slag van had werd hii overal bij gehaald.
Heel biizondeÍ heeÍt hij zich ingezet voor de
jeugd. Jarenlang was het de i€ugd van de
voetbalclub, de laatste 15 jaar was dat de

ieugd van ,,Edslweiss". Het corps verlÍest
in hem een eminent bestuurslid.
Een plaats is opengevallen dié niet meer kan
worden opgevuld. Maar treur niet moeder,
want onuitwisbaar blijven de hErinneringen

aan een integ6r mens, en bovendien de dood

De Íamilie dankt U harteliik voor de bti,ken

van deelneming ondervonden bii het overliiden en de begrafenis van hem die ons zo
dierbaar was

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 24 november a.s. om 11.30 uur in de
parochiekerk van de H. Gerardus Maiella te
Heksenberg

-

Heerlen.

