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Zo plotseling is pap van ons heengegaan.
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zijn leven. Een leven van zorg
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hij

alle ruimte en liefde heeft gegwen voor ontplooiing.
En zijn kleinkinderen. .. daar genoot hij intens van.

Niets wm hem ooit te veel. -Weinig woorden, veel
daadkracht bij die zaken die hem belangrijk waren;
daarbij kwam het gezin op de eerste plaats. Samen met
mam heeft hij ons de beste jeugd gegeven die een kind
zich mau wensen km. Door zijn Àeengaan zijn wij onze
jeugd ontgroeid.
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Ja, intens en welbesteed was
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Zyn grote hobby wm het kerkelijk zangkoor.
Hij zong bijna 55 jaar in de kerkkoren in Valkenburg
Hoensbroek. Tiots was hij op de pauselijke

en

onderscheiding hiervoot het Benemerenri.
De Heer is mijn herderi niets hom ih tehort;
Hij laat mij ueiden op groene uelden.
Hij brmgt mij aan uater uaar ih kan ruten,
Hij geefi mij uur fisse moed. (ait psalm 23)

\Wij danken u voor uw medeleven bij het overlijden en de
begrafenis vm onre liwe vader, schoonvader, opa en partner.
De zeswekendienst warin we bijrcnder voor hem zullen
bidden zal gehouden worden op rcndag7 julí 2002 om
1 1.

15 uur in de Grote St. Janskerk in

Hoensbroek.

Hij stond

nog vol in het leven, hij had nog zoveel
plannen, genoot van het smenzijn met Riet.
Na een lange periode vm zorg voor de meest dierbaren
om hem heen wre hem nog zo veel meer gegund.
Lieve pap,
rVe zijn je heel
Je wm de liefste vader vm de wereld.
dankbaar voor alles wat je ons hebt gegwen en geleerd.
Je kinderen

