


,,Wie overwint zal dit alles krijgen en lk zal
zijn God zijn en hij mijn zoon". Apok.21,7

Wij gedenken

Johannes Karel Limbach
echtgenoot van

JOKE CLAUS

" 22 Juli 1932 te Hoensbroek.
t 30 Maart 1989 te Kerkrade.

Na de uitvaartdienst op 1 april 1989 in de
St. Jozefkbrk te Waubach, vond de crematie

plaats in het crematorium te Heerlen.

Enkele dagen nadat we Christus verrijzenis
herdachten hebben wij, nog vrij onverwacht,
afscheid moeten nemen van onze dierbare
echtgenoot en vader.
Hii was een bescheiden man met een rustig
en zacht karakter, attent voor de ander en
voor zichzelt niet veel eisend. Hij hield van
zijn vak en wat hij als voeger af leverde
was tot in de puntjes verzorgd. Hij kende
alle Íacetten van zijn beroep dat hij met veet
toewijding en zorg uitoefende. Pap was wat
in zichzelt gekeerd en een man van weinig
woorden alhoewel hij toch duidelijk een eigen
mening had. Als hobbies had hij lezen en
puzzelen. Vooral het verloop van de tweede
wereldoorlog had zijn interesse. Zo las hij
graag en veel oorlogsboeken en keek hij

graag naar oorlogsdocumentaties op de tele-
visie. Toch heeft hij geen gemakkelijk leven
gehad. Hij hield van geborgenheid en huise-
lijkheid maar kon die schijnbaar nergens
vinden. Hij zocht het in het gezelschap van
mensen maar toch voelde hij zich ondanks
alles vaak alleen.
Zijn ziekte heeft hij moedig en gelaten ge-
dragen zonder klagen. Hij is, nog gesterkt
door het sacrament van de zieken, zacht en
kalm van ons heengegaan om voor altijd
verder te leven bij God. Wij hopen en bidden
dat hij nu voor altijd geborgen zal zijn in
de lieÍde van God en dat hij nu de rust, die
wij hem niet hebben kunnen geven, heeÍt ge-
vonden in de hemel.
Heer, geef pap de eeuwige rust en het
eeuwige licht verlichte hem.
Dat h ij ruste in vrede. Amen.

Voor Uw meeleven bii het overlijden en de
uitvaart van onze dierbare, zeggen wij U

onze oprechte dank.
' Fam. Llmbach - Claus

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden in de parochiekerk van de H. Jozef
te Waubach op zaterdag 13 mei om 19.00 uur.
Voor deze dienst bent U van harte uitge-
nodigd.
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