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,,1fl het huis van mijn Vader is ruimte voor
velen, ware het niet zo dan zou lk het u heb-
ben gezegd . . . Wie in Mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven." (Joh. 14,2/11, 2Sb)

Ter t',arinn"ring aan

HUBERT LATOUR
echtgenoot van

Anna Maria Lentz

* 7 November 1900 te Ubach over Worms.

t 22 Januari 1985 te Heerlen.
Begraven op 25 januari d.o.v. op het

R.K. kerkhof te Waubach.

Onze goede vader en opa is ons voorgegaan,
door het duister van de dood heen, op de weg
naar het eeuwig leven.

- Toen hij in november van het vorig jaar zijn
verjaardag vierde, zei hii zelt dat het zijn
laatste was. Hij voelde aan, en' ook wij, dat
zijn gezondheid heel vlug achteruit ging en
dat het moment van het afscheid gauw daar
kon zijn.
Dat moment ziel niemand graag aankomen;
toch is het onontkoombaar, en wij zijn nu blij
dat pap niet lang heeft hoeven te lijden.
Wij vinden troost bij de gedachte dat wij hem
zo lang in ons midden hebben gehad. Veertig

jaar in de mijn hadden zrjn werklust niet uit-
geput. En zijn grote inzet beperkte zich heus
niet tot zijn gezin: de'mijnwerkersbond, de
muziekvereniging en de parochiegemeenschap
hebben in hem altijd een actief en zeer dienst-
baar lid gevonden.
Zijn lieÍste bezigheid als gepensioneerde was
het werk in de tuin: bescheiden en zwijgzaam
als hij was, voelde hij zich daar het meeste
op zijn gemak.
Met dankbaarheid denken wij terug aan het
50 jaar bruiloftsfeest dat wij samen met hem
mochten vieren en hopen dat wij hem eens
zullen terugzien, daar waar de Heer voor ons
allen een plaats heeft bereid.
Heer, herinner U zijn groot vertrouwen en zijn
diep geloof, en leid hem Uw heerlijkheid bin-
nen. Door Christus onze Heer. Amen.

Heel hartelijk dank voor Uw medeleven bij het
overlijden en de begrafenis.

Famllle Latour-Lentz

De zeswekend ienst zal plaatsvinden op zon-
dag 3 maart om 10.45 uur in de parochiekerk
van de H. Jozef te Waubach - Groenstraat.
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