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Toen kwom de be,proeving bii hem oonkloppen,
doch door ziin sterk gestel en ziin vertrouwen
wist hii deze telkens 'te overwinnen. Toen de
gong noor de kerk voor hem onmogeliik werd,
ontving hii moondeliiks de H. Communie en

I
I
ln uwe gebeden

err rH. Euc,horistieviering wordt

oon,bevolen de ziel von zCIliger

bewoorde

ziin geloof en vertrouwen op

de

Heer von he't leven.

Nu wos hii uitge,put en kon hii rustig heengoon in het bese,f, dqt hii ziin best gedoon
hod en de Heer herm wel zau opnemen i'n het

FRANS JOZEF PLUM
e,chtgenoot von

Voderhuis.

Morgorethq; Soutzeh

Die,rbore echtgenote, ,kinderen, ,fomilie en
kleinkinderen, me't veel zorgen hebt gii mii

De dierbore overled,ene werd ge,boren te Ker,krode 12 mei 1892. Nq een long en orbei,dzoom
leven ging hii von ons ,he,en nqor het Eeuwige
Leven. De lootste dog von ziin leven ontving
hii nog he,t H. Oliesel en de ,H. Communie te
Kerkrode"Nu llqnd.

omringd en veel oon:honkeliikheid qon mii
betoond. lk donk u ollen. Moge God uw leven

Zolig de doden, die in de Heer sterven.

Voor de vele bliiken vo,n deelneming tiidens de
ziekte, het overliiden en de begrofenis von

(St.

Johonnis).

bescrhermen en zegenen.

Wees gegroef

Onze Vqder

onze dierbore, ove,rledeher be,tuigen
oprechte donk.

God scho,nk hem een 'hoge, ouderdo,m, woorin
hii rhelder voÍl geest bleef en tot de lootste dog
een rustige, tevreden en opgewe,kte mon. Met
opgewektheid ko,n hii vertelle'n over ziin Ievensioren, ziin werkzoq'mrheid, zi|n hobbies, ziin
fomilie en bekenden. 6 ioor geleden kon hii
ziin gouden huweliiks,feest vieren onder grote
belongstelli,ng von fomilie en bekenden.

wii u

onze

Mevr. M. Plum-Soutzen
kinderen en kleinkinderen

De pleohtige Zes,wekendiensl zol ge'houden
worden op zolerdog 4 ionuori 19V5 o'm 9.45 uur

in de kerk von de H. Morio Goretti te

Kerkrode-N

u

llond.

