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ln dankbare herinnering aan

FUNS LAFLEUR
echtgenoot van

TONIE NOWAK

Hij werd geboren 15 - 12-1912 te Dusseldorf.
Hij trouwde 19 augustus 1940 te Brunssum.
Na een ziekte van enige maanden is hij toch
vrij onverwacht op 2 maart 19BB in het St.
Gregorius-ziekenhuis in Brunssum overleden.
ln een plechtige uitvaartdienst op 5 maart
hebben we in de kerk van de H. Theresia en

Don Bosco afscheid van hem genomen, waar-
na de crematie plaats had te Heerlen.

ln een mooi gedicht wordt de kleinheid van
de mens beschreven:
,,Wat is de mens in de eeuwigheid?
Een stuk geschiedenisl
De vormer van ziin tijd,
een naam die soms voortleeft als de stof ver-
gaan is.
Een bouwer die streeft naar een vorm van

volmaaktheid en vorm wil geven aan wat hem

voortgebracht heeft.
Die een brug tracht te slaan tussen God en

de eeuwighèid. "

Zo is ieder van ons tussen tijd en eeuwigheid.
Het grijpt ons aan als het iemand is die ,cns

zo nabij is. We staan stil om alle herinnerin-
gen te willen vasthouden. Herinneringen aan
een dierbare die zoveel voor ons heeft bete-
kend: zijn vriendelijkheid en blijmoedigheid
maakten hem tot een goede echtgenoot en
een heerlijke vader. Als hij goed kon doen,
dan was hi.i zelÍ ontroerd gelukkig.
ln moeilijkheden was hij een grote steun en
toeverlaat. Als chauffeur heeÍt hij vele jaren

op de mijn,,Julia" gewerkt. Hij deed het
met veel p[ezier voor ziin gezin. Hij genoot
van het buitenleven. Ziin tuin was zijn lust
en zijn leven. Hij leefde van top tot teen.
Hij zong zo'n 50 jaar lang bij de zangvereni-
ging,,Sint Joep". Hij hield van sport, van
gespreksavonden, maar ook van het zo maar
samen-zijn van mensen.
Al deze herinneringen bewaren we in ons
hart. Met veel Iiefde blijven we aan hem

denken. Moge God hem belonen voor al het
mooie en hem zelt bewaren in Ziin lieÍde
voor altijd.

Wij danken U hartelijk voor het meeleven
tijdens zijn ziekte en voor uw aanwezigheid
en belangstelling bij ziin afscheid.

T. LaÍleur - Nowak
Elly en Victor
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