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Ter dierbare herinnering aan

JOSEPH PAPENBORG
echtgenoot van

Agnes Maria Zimmermann
Hij werd geboren op 21 oktober 1927 in de
Groenstraat en overleed, voorzien van de
H. Sacramenten in het de Weverziekenhuis te
Heerlen op 31 januari 1991. Hij werd op 5 februari, Dà een plechtige requiemmis in de
kerk van de H. Jozef te Waubach - Groenstraat, begraven op het parochiële kerkhof

bossen en de natuur. Ook hield hij ervan
naar de Troef te gaan en te kaarten met zijn
vrienden. Velen kennen hem als de bekende
voetballer van vroeger, die ook nu nog
steeds graag over sport praatte. De laatste
jaren werd hij ziek en moest hij herhaaldelijk naar het ziekenhuis. Toch bleef hij sterk
en goed gemutst. Moge zijn patroonheilige,
de H. Joseph, de patroon van onze parochie
en de patroon van de zalige dood, hem ontvangen in de hemel. Wij zegqen tot ziens,
Joseph en vragen: spreek voor ons ten beste

bii de Heer!

aldaar.

,,Zijn stoel is leeg,
zijn stem is stil,

wij zeggen

Heer,

het was Uw wil!"
Aan die wil geven we ons dan ook gelovig
over, beseffend dat ,,wie met Christus ge-

storven is, ook met Hem zal verrijzen"

(Rom. 6, 8).
Maar toch missen we hem, die zo hield van
zijn echtgenote en kinderen. De kleinen weten dat hij een echte kindervriend was, en
daarom was hij erg trots op zijn kleinkinderen. Nadat Joseph vele jaren als machinist
in de mijn had gewerkt, kon hij genieten van
zijn tuin, van de dieren en planten, van de

Voor uw gebed en medeleven betoond bij zijn
ziekte en overlijden zeggen wij u van harte
dank.

Echtgenote, kinderen en
kleinkinderen.

De plechtige zeswekend ienst, waarbij we u
van harte uitnodigen, zal plaatsvinden op zaterdag 16 maart om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach-Groenstraat.
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