De veelzrjdige rijkCommen van
de natuur verkondigen Uw'
srote macht en goedheid'

Laten wij in onze gebeden
gedenken

9{ein

9opnn&ory

echtgenoot van

Gertrud Dautzenberg
Geboren

in Oslerfeld Dld.

26 november 1910 en lijdig
voorzien van de Sacramenten

der H. Kerk, legde hij op
25 maarl in het ziekenhuis
van Heerlen, zijn leven in

loesland, waarin hij verkeerde, SÍeeds
was het voor hem immers een vreugde
geweesÍ, wanneer hij anderen blij en
gelukkig kon maken. Als hij in ziin
laatsle dagen vanaf ziin ziekbed de
lentetinlen over de heuvels van hel
mooie Limburgse land zag komen, dan
voelde hij als echte natuurvriend ook
weer de pijn vön dit afscheid. Ongetwijfeld heefÍ dit ook bij hem, vanuit
zijn diep geloof, de gedachle opgeroepen aan het Land dat ons belooÍd
is door de Heer (Mt5, 5), waar het

volop lenÍe zal zijn voor altijd. LaÍen
wij na zijn slerven lief en leed gaan
delen en blddend met elkaar verenigd

Gods hand.

bliiven.

Op de dag van Maria Boodschup is deze
dierbare van ons heengegaan. Geruime
iijd tevoren had hij al afscheid genomen
van allen, meÍ wie hij in liefde en zorg
verbonden was, zijn familie, ziin kennissen en vrienden. Nu ging hij de reis
maken naar een ander leven, waarop

hij zich good voorbereid

had.

De belangsfelling en bezorgdheid voor
ziin kinderen en kleinkinderen bleven
ÍoÍ in zijn laaiste uren en het deed hem
verdriel, wanneer hij merkte dat ziin
echtgenote zo leed door de droeve

Moge Maria, op wier feesÍdag hij van
ons heenging en van wie hij nog kort
geleden, samen met ziin echlgenole,
het heiligdom bezocht, voor hem een
voorspreeksler zijn en

voor ons

allen

een steun.
De Íamilie Papenborg-Dautzenberg dankt U
allen voor Uw rnedeleven bij de ziekie, het
overlijden en de begrafenis.
+

De plechiige zeswekendiensl zal gehouden
worden op zalerdag 14 mei a.s. om 19.00 uur.

