Pap is rust§ ingeslapen na een lanen dat gekenmerkt
werd door veel zorgen. Zijnjeu5d in het beschermde
dorpslazen van Rimburg was onbezorgd. Rond zijn
}Ou verjaardag werd hU opgeslok door de Tweede
§íereldoorlog een traumatische penode die
vervolgens als een rode draad door ziin lorcn bled
lopen. Hi keerde na vele omzweNingen door Europa
in 1948 terug in zijn gebooftedorp om er in de
bakkerU van zijn ouders te gaan werkqt. Enkele jaren
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ln liefdevolle herinnering aan
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later tror-rwde hii met mam en nam hlj het bedrilf oYer.
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Hij
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werd geboren op 9 december 1991 te
Ubach o. Worms en hij ovedeed op
B

januari 900ó te Kerkrade.

Na

de plecht§e

van

de H. Drievuldigheid te

w11'

op

eucharistioÀering in

de

parochiekerk

Rimburg-Landgraaf, hebben

13 januari afscheid van hem genomen in het

crematorium te Heerlen.

Kwaliteit en serviceverlening stonden bt1 hem hoog in
het vaandel. Doordat pap de lat zo hoog had liggen
en de oorlogsevaringen een Sesteliike t«velling voor
hem werd€n, was hU'vaak moeilUk voor zichzelf at ziin
gezin. Dit noopte hem op 59-jange leeflUd tot opgave
van de bakkerij, waarin hij zeer veel geinvesteerd had.
Doordat de winkel in bedrijf óleet heeít hij toch nog
vele laren op de achtergrond hard meqewerkt. Naast
de bewolkte perioden kende het lwen vaR pap
gelukk§ ook zonnige momenten. Hii schepte er veel
genoegen in als hij ons kon laten gaieÍren van zijn
fantastische kookkunst. Daarnaast was zijn mooie tuin
zijn lust en zijn lorcn. Van de omganing van Rirnburg

genoot hl1 met volle teugen tfdens

de

bled hi, het wereldnieuws kitisch en met veel
interesse vo§en, daaöU' oorlog en geweld

verafschuwend. Gedurende
het ziekenhuis werd zin

Allen hartelijk dank voor uw medelorcn err
aanwez§heid.

de

laatste lanensfase

wereld steeds

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op

bovengenoemde kerk.

in

kleiner,

hdgeen een rustganende werking op zin

gemoedstoestand had.

zondag 19 februari aanstaande om 10.00 uur

vele

wandelingen samen mel'. mam. Tot een iaar geledan

in

Thea,
Karel enElty, Paul en Wonne, Mariëtte en Sjaak,
alle kleinkinderen.

