
§,ïK

é#.



Ter gedachtenis aan

DRS. WILLIJ
JOHANNES ANTONITJS VAN DE LAAR

echtgenoot van

JOSEPHINA CORNELIA MARIA STASSEN.

De overledene werd geboren te Roermond op
11 juni 1905. Voorzien van de Sacramenten der
Zieken, overleed hU vru onverwacht in het St.
Laurentius ZÍekenhuis te Roermond, 17 februari
1978. De viering der dodenliturgie werd ge-
houden in de parochiekerk van de H. Michaël
te Herten, waarna de begrafenis volgde op de

begraafplaats aldaar, 22 februari 1978.

Wrj moeten afscheid nemen van een veelzijdige,
boeiende persoonlíjkheid. Vanuit een sterk ge-
voel van verantwoordelijkheid was hU streng
voor zichzelf , en tocli ruim van begrip voor an-
deren. Voorop stond de zorg vooi zijn gezin,
in de laatste jaren verrijkt door de trots op
zijn kleinkinderen. Oprechte zorg voor de
school en vooral voor de leerlingen als jonge
mensen deed hem al de jaren dat hij werkzaam
was in het onderw'y's, streven naar goed, dege-
lUk werk. Zo was hU veeleisend,- maar ook
altijd klaar om geduldig en bekwaam te bege-
leiden. Collegae en leerlingen bewaren aan
hem de beste herinneringen.
Dat. h'rj tot 70 jaar dienstbaar heeft mogen zijn,
is het beste bewijs, dat hU een gewàardeérd
docgnt was, die men node zag vertrekken.
Zelfs toen hU geen directe functie meer had,
bleef hU zijn vak bijhouden. En de vele con-

tacten met personen uit het onderwijs alsmede
met studerenden wezen op zijn zeer grote
werkkracht en op zi)n niet aflatende interesse
voor degenen, die nu beseffen wat deze man
voor hen betekend heeft.
Misschien lUkt het zeldzaam, dat een uitge-
sproken geslaagd wiskundedocent begaafd was
met een artistieke aanleg voor de schilderkunst.
Bij de overledene kwamen deze ['rjnen te samen
in de harmonie van zijn persoonlUkheid. Orde-
ning en schoonheíd betekenden veel voor hem.
Nu wij moeten wennen aan de lege plaats, die
zijn onverwacht heengaan veroorzaakt, mogen
wij vol vertrcuwen bidden, dat hU God zal
ontmoet hebben als de Ontwerper van de kos-
rnos en als de Bron van de schoonheid.

t
Voor Uw deelneming in het verlies en bU de
begrafenis van mun lieve man, onze zorgzame
vader en opa, betuigen wij U onze oprechte
dank.

J. C. M. VAN DE LAAR-STASSEN
KINDEREN EN KLEINKINDEHEN

De plechtige zeswekendíenst zal worden ge-
houden op 2e Paasdag, 27 maart 1978, in de
parochiekerk van de H. Michaël te Herten, om
10.00 uur.

Begr.-Ond. Engelen Tel. 15541


