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Ter dierbare herinnering aan

Jo Pelzer
echtgenoot van

Jeanny Gorissen
Johan Hendrik Jozef Pelzer werd geboren op 3
Íebruari 1935 te Waubach en overleed, gesterkt
door het sacrament der zieken, in het ziekenhuis te
Maastricht, op 2 september 1993.
Na een plechtige reqiuemmis in de parochiekerk
van de H. JozeÍ te Waubach-Groenstraat werd hij
op7 september gecremeerd in het crematorium te
Heerlen.

BedroeÍd zijn we om zijn, toch nog zo plotselinge
heengaan, toch weten we dat voor hem een lange
lijdensweg bespaard is gebleven. Jo Pelzer, was
iemand die de dag aanvaarde zoals h'tj kwam, zo
aanvaarde hrj ook zijn ziekte. Hij was er niet de
persoon naar om daar veel met de Íamilie over te
spreken, het kwam nu eenmaal. Zelf was hij er zich
een al een tijdje van bewust dat hij niet meer beter
zou worden. Hij wilde daarom het liefst geen lange
lijdensweg, deze heeft hij dan ook gelukkig niet

gekegen.

Het ergst vond hij dat hij de geboorte van zijn
eerste kleinkind niet meer mocht meemaken. HIj
keek daar verlangend naar uit, hij was toch al blij
dat hij reeds de echo op video had mogen zien.
Jo Pelzer was een liefhebber van de duivensport,
lange tijd heeft hijookzelf duiven gehad, en hij had
toch ook weer plannen om weer nieuwe te nemen,
dit is er niet meer van gekomen.
Jo Pelzerwaseen lieÍhebber van het skaatspel. Hij
legde graag een kaartje of het nu in de Troef was
of in het Stroatje.
Hijwas een bekend figuur in Waubach doordat hij
vele jaren met de zuivel langs de deuren was
gegaan. Maar nu we hem moeten missen z'rjn we
verslagen. Onzegbaar is ons verdriet want bij alles

missen wij zijn liefdevolle en gezellige

aanwezigheid.
Jo, we willen je danken omdat je ons vee! geleerd
hebtookomecht lief te hebben en zeggen totziens
bij de Heer.
Wij danken u voor uw medeleven en gebed bij ziln

overlijden en uitvaartplechtigheid.
Jeanny, Nicole, Arno en familie.
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 16 oktober om 18.00 uur in de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach-Groenstraat.

