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,,lk zal gaan naar de plaats van Gods verblijf,
naar het huis van de Heer."

ln dankbare herinnering

aan

FRANS LEONARD I\4ILCHERS
echtgenoot van

Anna Gertrud Hubertina Reumkens
Geboren 16 augustus 1921 te
Ubach over Worms.
Overleden 10 december 1gB7 "le
Ubach over Worms.
Op 15 december d.o.v. hebben wij afscheid
van hem genomen in de parochiekerk van de
H. JozeÍ te Waubach en hem te rusten gelegd
op het R.K. Kerl<hof aldaar.

Plotseling en totaal onverwacht hebben lvij
afscheid moeten nemen van Frans. Wij, zijn
vrouw, familie en zijn vele vrienden zijn geschokt door dit onvoorziene sterven. Wij kunnen het niet geloven en kunnen ons het lerren
zo moeilijk voorstellen zonder hem. In hem
verliezen wij dan ook een liefdevolle

zorgzame echtgenoot, een hartelijke
vaard

en

en hulp-

ige broer en oom en een vriend

Zo u,ras hij, thuis, bij zijn Íamilie, op zijn werk
en in de vereniging. Zo was hij in zijn contacten met de buren en in de gemeenschap.
Geboren en getogen in Waubach heeÍt hij altijd deel uitgemaakt van deze gemeenschap,
en daar was hij trots op.
Na zijn familie, waar híj altijd zeer goede contacten mee heeft onderhouden, kwam de Koninklijke Fanfare Eendracht. Ruim vijftig laar
was hij lid, eerst actief muzikant en later als
bestuurslid, waarvan vele jaren als penningmeester. Ook in deze vereniging was Frans
niet weg te denken. Hij zal dan ook op vele
plaatsen zeer gemist worden. Niet alleen voor
wat hij deed, maar vooral voor wat hij was.

Wat ons blijft zijn zeer mooie herinneringen
en een voorbeeld om na te volgen.
Bovenal blijft ons echter het geloof, dat ook
hij in zijn leven gekoesterd en beleefd heeft,

in het eeuwig leven. Frans was een trouw en
diepge!ovig mens die zíjn geloof intens maar
ook op zijn eigen bescheiden manier beleefde.
God zal hem, om zijn trouw en liefde, opin zijn eeuwig Vaderhuis.

nemen

Voor Uw blijken van deelneming, ons b,etoond
bíj het plotseling overlijden en de begraÍenis
van Frans, zeggen wij U onze oprechte dank.
Anny

van

en wederzijdse familie.

Frans was er. Hij was er voor eenieder die
hulp nodig had. Hij was er op zijn eigen bescheiden manier; met een glimlach, nauwgezet en precies, en met veel toewijding en
plichtsbesef. Maar ook altijd met de nodige
humor die zo kenmerkend voor hem was.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden in de parochiekerk van St. Jozet te

velen.

Waubach op zondag 24 januari

1988

om 10.45 u.
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