HU voert mU naar wateren,
waar ik kan rusten.

jaar in 'n gelukkig huwelijk alle Iief en leed
deelde en de toegewijde en zargzame vader

Wil in Uw gebeden gedenken
HUBERT KLEIKAMP

Ten diepste was Hubert Kleikamp een gelovige
man, die zijn leven besloot, door bewust en
overgegeven de Sacramenten van het geloof

echtgenoot van

te

vader van
Ben, Truus en Mariëlla

vrede.

Onze dierbare overledene werd geboren te
Triddern 23 mei 1912. Hij overleed 17 oktober

in de kring van de familie, na de

ontvangen.

Wij bidden dat de Heer van leven en dood
hem in Zijn grote liefde en barmhartigheid nu hij zijn aardse loopbaan voltooid heeft moge opnemen in Zijn Rijk van liefde en
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van Ben, Truus en Mariëlla.

Hubert Kleikamp, rust in vrede.

Sacra-

menten van het geloof te hebben ontvangen.
Op 21 oktober vierden wij samen in de
parochiekerk van de H. Petrus te Sittard de
H. Eucharistie voor zijn zielerust, waarna wij
hem te ruste legden op het kerkhoÍ aldaar.
Het is heel erg prettig als men kan,zeggen: mijn
werk is mijn hobby en mijn hobby is mijn werk.
Zo iemand was Hubert Kleikamp. Hij ging
helemaal op in zijn zaak en clubs en deed
niets liever dan jong en oud adviseren in en
behulpzaam zijn bij de talloze manieren,

waarop men bezig kan zijn met het bouwen
van modellen van allerlei soort en vorm.
Had hij een zaak opgebouwd, die in haar
soo.rt voor onze stad en omgeving uniek te
noemen was, vooral was hij de trouvre echtgenoot van zijn vrouw, met wie hij precies 33

De familie dankt U hartelijk voor de blijken
van medeleven bij het overlijden en de
begrafenis.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 23 november 1980 om 11.30
uur in de Grote Kerk te Sittard.

Begr. ondern. W. Wauben b.v. Sittard tel.

13572

