Ter dankbare herinnering

zij hem letterlijk ter harte gingen. Hij hield
van puzzelen, van kaartspelen en vooral

aan

ook van de Wespele. Hij was een eenvoudige,
maar gelieÍde werkman. ln alle eenvoud willen

JOSEPH NIEVELSTEIN

we dan deze schilder uitgelelde doen. Moge
hij geborgen zijn in Gods eeuwige rust en
vrede, samen met alle dierbaren die ons

echtgenoot van

Keetje Vreuls

voorg i ng en.

Hij werd geboren in Ubach over Worms op
1916 en overleed, voorzien van de
H. Sacramenten, op oudejaarsdag 31 decem-

7 april
ber

1995

in het de Weverziekenhuis te Heerlen.

Hij werd op 4 januari, na een

Heer, geeÍ hem de eeuwjge rust.
En het eeuwige licht verlichte hem.

Dat hij ruste in vrede. Amen.

plechtige

requiemmis in de St. Josephkerk te WaubachGroenstraat, gecremeerd te lmstenradeH

ee rlen.

Joseph Nievelstein is bij de jaarwisseling van
de tijd verhuisd naar de eeuwigheid. Op Kerst-

avond werd

hij plotseling zo ziek, dat

een

opname in het ziekenhuis niet meer vermeden
kon worden. Toen begon dè laatste bezorgde

week voor hem en zijn familie. Graag was
hij nog wat hier gebleven om zijn 80ste te
halen, want hij wist uit eigen ervaring in de
Íamilie hoe broos het leven is. Hij kon er
wel eens over praten op een van zijn vele
wandelingen, want hij sloeg met iedereen een
babbeltje. En omdat hij zo makkeli.jk contacten kon leggen, had hij vele vrienden in
Rimburg, maar ook in Waubach. Hil leeÍde

Voor uw gebed en medeleven bij zijn heengaan zeggen wij U dank.
Keetie,

kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswekendlenst zal

gehouden

worden in de parochiekerk van St. Joseph te
Waubach-Groenstraat op zalerdag 17 Íebruari
1996 om 18.00 uur.

intens mee met het wel en wee van zijn gezin

en zijn kleinkinderen. Men kan zeggen

dat
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