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ln dankbare eerbied gedenken wij

Jan Jozef Hubert Leerssen
echtgenoot van

Anna Maria Theunissen
Geboren te Voerendaal op 9 april '1901 en gesterkt door het Sacrament van de zieken, overIeden te Kerkrade 22 oktober 1967.
Vader was een goed mens. Hij zal in onze her.
innering blijven voortleven als een christen, die
meer bekommerd was om het welzijn van zijn
huisgezin, alsdat hij aan zichzelf dacht. Hij vroeg
weinig voor zichzelf en probeerde steeds goed te
doen, waar hij kon. Hij was bescheiden en wilde
zelf niet op de voorgrond treden. Hij zag graag
dat anderen gelukkig werden. Hij heeft altijd ge.
werkt en hard gewerkt, om zelf niet tot last te
zijn en om aan anderen le kunnen geven.
Hij heeft ondervonden dat het niet gemakkelijk is,
om iedere dag weer opnieuw zijn christenplichten
te vervullen en daarom had hij de gewoonte om
de dag te beginnen met het gebed, Hij wist dat
zijn leven in Gods hand lag. Na een ziekte van
enkele jaren is hij nu gestorven.
,,lk ben de Verrijzenis en het Leven, wie gelooft
in Mij zal leven, al is hij ook gestorven."
Vader, wij blijven in gedachten en gebed bij U,
wij zullen proberen het goede voorbeeld dat U
ons gegeven hebt, na te volgen.

Voor uw gebeden en zeer gewaardeerde blijken
van deelneming, ons betoond bil het overlijden
en de begrafenis van mijn geliefde echtgenoot,
onze goede en zorgzame vader, behuwd- en groot.
vader, broer, behuwdbroer, oom en neef

Jan Jozef Hubert Leerssen
betuigen wij U onze opÍechte dank.
Mevr. A, M. Leerssen.Theunissen
en kinderen

Kerkrade 26 oktober 1967
De plechtige ZESWEKENDIENST, waartoe wij U
beleefd uitnodigen, zal plaats vinden op ZONDAG
l0 DECEMBER 1967 in de parochiekerk van
St. Joannes de Doper te Eygelshoven om 10,í5 uur
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