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Ter herinnering aan

echtgenoot van

a/6ffi, %*"n-*rr"
Hij werd geboren op 9 april 7932 te Margraten
en overleed op 11 juni 2009 te Maastricht

Onze levenslustige en lieve man en pap is er
niet meer. Het is niet te bevatten dat hij nooit
meer bij ons zal zijn. Tot op het laatst, toen hij
naar het ziekenhuis ging bleef hij positief en

optimistisch over de toekomst. Het meest
bezorgd was hij nog over maln. We hebben
jammer genoeg niet meer echt afscheid kunnen
nemen. "Volgende week ben ik er weet", dat

Pap was een buitenmens. Altijd actief, altijd in
beweging. Fietsen, wandelen, in de eigen of
andermans fuin aan het werk. Alhoewel hij al
vele jaren gepensioneerd was, was hij tot voor
kort werkzaam op de markt. Bloemen verkopen
in Vaals en Maastricht. De kans om aan Pap
voorbij te lopen zonder ook maar iets te kopen
was zeer klein. De afgelopen jaren hoorden we
hem vaak zeggen: "Dit is het laatste seizoen" ,
maar als de lente er aanl«r,ram begon het weer
te kriebelen.

Pap was een gevoelsmens. Emoties lagen dicht
aan het oppervlak. Hij kon soms moeilijk zijn;
voor anderen, maar vooral voor ztchzeïf . Om
pap kon je in alle opzichten niet heen.
We hadden samen met mam nog zoveel mooie
dingen willen doen. Het mocht niet zo zljn.
Een fantastisch mens is er niet meer. We zullen
hem altijd in ons hart meedragen.

waren zijn woorden net voor de opname.

Pap was een echte levensgenieter. Hij was
geïnteresseerd in iedereen Akijd in voor een

Wij danken u hartelijk voor
uw belangstelling en medeleven.

praa§e, altijd behulpzaam voor diegene die een
helpende hand nodig had. Ook was pap actief
in de dorpsgemeenschap. Zo heett hij lang met
anderen het kerkhof in Rimburg onderhouden
en meegewerkt om het kerkgebouw schoon te
houden.

De plechtige zeswekendienst za| plaatsvinden
op zondag 19 juli om 10.00 uur in de
parochiekerk

van de H. Drievuldigheid te

Rimburg.
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