,,lk zal gaan naar de plaats van Gods verblijf,
naar het huis van de Heer, daar zullen we
elkaar weerzien."

ln dankbare herinnering

aan

FRANS LUTGENS
echtgenoot van

'Gevoelig van aard leefde hij mee met het wel
en wee van zijn familie en van de mensen om
zich heen. Pap bezat de gave van verwondering en kon intens genieten van de natuur en

van de mooie dingen in Gods schepping. Op
zijn vele wandelingen heeft hij hier dan ook
volop van genoten. Ook de muziek en zeker
de koorzang heeft een grote rol gespeeld in

zijn leven.

Gerry Toussaint
,t 15 Maart 1923 te Ubach over Worms.

t 18 Januari 1989 te Heerlen.
Op 23 januari namen wij afscheid van hem in
de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te
Rimburg, waarna wij hem te rusten hebben
gelegd op het parochiekerkhof.
Plotseling en geheel onverwacht hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn lieve man
en onze zorgzame vader en opa. Zijn heengaan laat een grote leegte achter in ons gezin en in het leven van velen.
Pap was geboren en getogen in de Groen-

Plotseling hebben wij hem uit handen moeten
geven, maar wij weten dat hij nu is opgenomen in de liefdevolle handen van de hemelse
Vader. Want bovenal was pap een gelovig
mens die zijn vertrouwen in God stelde met
een grote devotie tot moeder Maria.

Wij bidden dan ook: Heer, geef hem de
eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte
hem. Dat hij moge rusten in vrede. Amen.
Voor uw meeleven bii het overlijden en de
begrafenis

van mijn man en

onvergetelijke

vader en opa, zeggen wij U onze oprechte

straat en mede door zijn ruim veertig jaar
actief lid van zangvereniging,,Vriendenkring

dank.

St. Rochus", steeds met deze

Wij nodigen U uit voor het bijwonen van

gemeenschap

verbonden' geweest. Hij was van nature een
bescheiden man met weinig woorden die niet

graag op de voorgrond trad. Toch heeft hij
intens geleefd en bezat een algehele interesse. Door goede lectuur en nieuws-media
bleeÍ hij geïnformeerd over de wereldsituatie.

+
de

plechtige zeswekendienst die gehouden zal
worden in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimburg op zondag 5 maart,
om 10.15 uur.
Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel.

311978

