Herinnering aan

Heinrich Josef Offermans
weduwnaar van
JOSEPHINA MEUS
Hij werd geboren op 25 juni 'l 904 in Scherpenseel en
overleed, gesterkt door de H. Sacramenten der zieken,
op 17 iuni '1997 in het Zorgcentrum Heereveld te
LandgraaÍ. Op 21 juni werd hij, na een plechtige
requiemmis in de parochiekerk van de H. JozeÍ te
Waubach, gecremeerd in het crematorium te Heerlen.

Wanneer ik door de velden ga
en zon en hemel gadesla
dan weet ik Heer, hoe groot Cii ziit
en buig mii voor Uw majesteit .......

Als vakman streefde hij naar peíectie, moeilijke klus-

sen waren voor hem een uitdaging. Ook was ziin
werkplaats een ontmoetingsplaats voor vele vrienden
en bekenden, waar tevens zijn grappen hun oorsprong
vonden.
Naast ziin werk vond hii de tijd om zijn creativiteit te
uiten met klei of houtsnijwerk. Rust zocht hii tiidens
zijn vele wandelingen in de natuur, in bos en veld
kende hij dan ook elke boom en elk dier.
hp was een godsvruchtig man, het gelooÍ gaf vorm
aan zijn leven. Samen met Mam heeft hii 56 jaar lieí
en leed mogen delen. Toen Mam de laatste jaren van
hun huwelijk verzorging nodig had, heeÍt hii dat met
veel lieÍde en toewijding gedaan.
Deze bijzondere man/ onze Pap en Opa, is er nu niet
meer; hij had er vrede mee om aÍscheid te nemen. Wii

zijn dankbaar dat wii zó over hem kunnen praten. ln
ons verdriet hem nu te moeten missen is het ons een
troost dat hij op zijn eigen manier heeÍt kunnen leven,
dat hem ondanks zijn hoge leeÍtijd, ziekte en liiden
bespaart zijn gebleven en dat hij nu zo rustig en vredig is gestoÍven.

hp,

bedankt voor alles wat je voor ons hebt betekend.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

vrolijk en eenvoudig man, behulpzaam
voor iedereen. Hij begon op jeugdige leeftiid als
Pap was een

schoenmaker en mocht ziin vak meer dan 70 iaar uitoeÍenen. ln Waubach heeft hij ruim 55 iaaÍ op ziin
stoeltje in de werkplaats een rol vervult in het leven
van velen.

De zeswekendienst heeÍt plaats op zondag 1 7 augustus
a.s. om 17.30 uur in de parochiekerk van de H..lozeÍ
te Waubach, LandgraaÍ.
Be8r. & CÍem. Ver. St. lozeÍ U.o.W. Tel. 53'l 1978

