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De militaire dienstjaren in de eerste wereldoorlog zullen daar nog toe bijgedragen
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Gelukkig trouwde hij een zorgzame en liefdevol begrijpende echtgenote en mocht hij het
geluk van het vaderschap beleven. Zo mocht
hij de verzachtende invloed van het gezin er-
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Dankbaar bliiven wij
terugdenken

varen, nog altijd de bron van alle adel en
cu ltuur.

Peter Jozef Pl0m

Hij moet wel een ijzersterk gestel gehad hebben, want hij heeft zonder veel ziekten een

echtgenoot van

Josephina Schurer
De dierbare overledene werd gebo-

ren op 1 juli 1896 te Waubach

overleed in het Ziekenhuis
Heerlen op 24 mei 1981.

en

te

"Zalig de doden die in de Heer sterven".....
Hoe vaak zal onze dierbare overledene dit
koorwerk meegezongen hebben als lid van
Sint Rochus! Nu spreken wij hem dit toe.
Hij heeft in de Heer geleefd en is in de Heer
gestorven. Zijn wekelijkse communie die hij
nooit oversloeg, getuigt daarvan.
Hij ontving ze op zijn manier . . . Zo deed hij
alles.

Wie van zijn zestiende jaar at, als nog onvolwassen knaap, de mijn in gaat, om er meer
dan een half mensenleven te werken, heeft
zelfstandigheid moeten aanleren, die vanzelf
een hang krijgt naar onverzettelijkheid.

hoge ouderdom mogen bereiken.
Dokters waren zijn vrienden niet, en toen hij
ze begon nodig te hebben, heeft de Heer hem
voor een lang ziekbed behoed.
Daarvoor mogen we dankbaar zijn.
Gebed.

Heer, herinner U het godsvertrouwen van Uw
dienaar Peter Jozef, en leid hem het eeuwig
vaderland binnen. Door Christus onze Heer.

De familie dankt U allen hartelijk voor

het

medeleven en Uw gebed.
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De zeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag 4 juli a.s. om 19.00 uur, in de kerk
van de H. Jozef te Waubach.
Begr. en Crem. Ver. St. Jozef U.o.W.
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