Ter dankbare herinnering
'

aan

HANS NICKEL
echtgenoot van
JOHANNA GERARDS

Hij werd geboren in Rimburg op 15 november
en overleed thuis in Waubach, gesterkt
door de H. Sacramenten, op 29 mei 1995.
Hij werd op 3 juni, na een requiemmis, begraven op het parochiële kerkhoÍ te Waubach.

1921

Van het concert des levens krijgt niemand een
programma. Niet wij maken de geschiedenis,

maar wij mogen haar bespelen. Juist nu wij
afscheid moeten nemen van eén zeer gelieÍd
man, vraagt God dat wij even stil staan en
ons overgeven aan Zijn Voorzienigheid. Want
Hans was ons dierbaar als trouwe echtgenoot,

als inspirerend Íamilielid, als

Íijngevoelig

dirigent, als luisterend en spelend muzikant,

als sympathieke kameraad en vriend, als meelevend en diepgelovig parochiaan, als man
met een ruime interesse voor de geschiedenis
en de natuur. lnderdaad leeÍde Hans met alles
mee, want hij had een ruim en gevoelig hart.
En met dat emotievolle hart kon hij zich dan
ook helemaal overgeven aan het concert van
het leven en alles wat er bij hoort. We herinneren ons dankbaar de vele mooie dingen die
we met hem meemaaklen: de vogels die aten
uit zijn hand, de vakanties in Spessart-Beieren, de vele concerten met "zijn" blaasorkest
uit Si]ggerath en de fanÍare Victoria RimbuÍ9,
de grapjes met de kinderen, zijn zorg voor de
kerk. Door alles heen probeerde hij het leven
aangenaam le maken. Waarschijnlijk voelde

hij als geen ander aan hoe belangrijk dit
alles was door de oorlogsjaren die ziin Ieven
hebben getekend. Voor de waardigheid van
de mens als vrijë persoon moesten de waar-

den van het hart een ruime plaats krijgen.
Als vanzelÍsprekend en ongekunsteld ging de
culturele overtuiging van Hans gepaard met
een kerkelijk en overtuigd beleefd gelooÍ.
Jarenlang was hij collectant en kerkmeester
met een grote inzet voor de St. Jozefparochie,
en zelfs op zijn ziekbed bleeÍ hij zich inte-

resseren voor het parochieleven en de restauratie van de kerk. Hans kende een rilkgevuld leven. En toen hij wlst dat hij ongeneeslijk ziek werd, viel het hem zwaar zich over
te geven. lvlaar gelovig en vol moed accep-

teerde hij dit oÍÍer. Hij bleeÍ zoals hij was:
grapjes maken, vol emotie en medeleven met
allen, wilskrachtig en doorzettend. Prachtig
vond hij dat hij zijn laatste maanden "thuis"
kon blijven, bil zijn dierbare Jo, met wie hij
44 jaren Iief en leed deelde en die hem samen
met Íamilie en vrienden tot het laatst hebben
bijgestaan. Hans, je kreeg vele onderscheidingen: moge de Heer je nu belonen met die
onderscheiding die elke menselijke voorstelling en schoonheid te boven gaat.

Heer, geeÍ hem de eeuwige rust. En het

eeuwige licht verlichte hem.
Dat hij ruste in vrede. Amen.

Voor uw gebed en medeleven zeggen wij
van harte dank.

u

ECHTGENOTE EN FAMILIE.
De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden in de parochiekerk van de H. Jozef
te Waubach op zaterdag 15 juli om 18.00 uur.

