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Wil in uw gebeden gedenken

HENRI GERARD JOSEPH KUHLEN
echtgenoot van

Catharina Petronella Anna Theelen

Onze dierbare overledene werd gebo-
ren te Sittard 8 september 1913. Hij
overleed - nog voorzien van het Sa-
crament der Zieken - te Sittard 12 ja-
nuari 1977. Na een plechtige Eucha-
ristieviering in de paroc'hiekerk van de
H. Petrus te Sittard, hebben wij hem

15 januari aldaar begraven.

'De Iiefde tot ziin vaderland, is een-
ieder aangeboren', heeft iemand er-
gens'ns geschreven. Maar deze liefde
voor eigen vaderland en vaderstad
komt maar bij weinigen zo duidelijk
naar voren als bij Harrie Köhlen. Hij
hield van zijn gerboortestreek en boven-
al van zijn geliefde Sittard. En het was
voor iedereen'n genot hem te horen
vertellen en zijn enorme kollektie an-
sichtkaarten door te snuffelen.
Voortijdig had hij zich uit het aktieve
leven moeten terugtrekken. Hii had ge-
leerd te leven met zijn kwalen, die hem
veel last en pijn bezorgden. En zo gin-
gen ziin laatste jaren voorbij, ziel<en-
huis in, ziekenhuis uit.

Ziin vele vrienden zullen hem missen,
maar bovenal laat hij voor zijn vrouw,
\/aarmee hij zo gelukkig getrouwd was,
voor zijn dochter en schoonzoon, een
niet te vullen leegte achter.
Wij mogen vertrouwen dat deze eerlijke
en hartelijke mens, die in zo grote
trouw aan het geloof der vaderen door
het leven is gegaan, DU leeÍt bij God.
Wij vertrouwen hem toe aan Gods lief-
de en barmhartigheid, onze kracht en
steun zoekend in ons geloof en in de
steun en troost die wii voor elkaar
kunnen zijn.

Harrie Köhlen rust in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de
vele blijl<en van medeleven, welke zij
bij het overlijden en de begrafenis van

U mocht ontvangen.

De zeswekendienst zal gehouden wor-
den zondag 27 februari a.s. om 11 uur
in de kerk van de H. Michiel (aan de

markt) te Sittard.


