


ter gedachtenis aan

HERMAN JOSEPH PREVO

echtgenoot van

ANNA MARIA LANGENHUYSEN

Hij werd op 1 4 juni 1908 te Eygelshoven
geboren en is na een langdurige ziekte,
gesterkt door de Genade-middelen van
onze Moeder de H. Kerk, in het St. Jozef-
ziekenhuis te Kerkrade op 1 9 janu ari 1979
overleden.
ln afwachting van de dag van zijn ver-
riizen hebben wij ziin lichaam ter ruste
gelegd op het R.K. Kerkhof te
Eygelshoven op 23 januara 1979.

Dankbaar gedenken wij hem, die al zijn
krachten in dienst heeft gesteld van zijn
gezin en van onze Eygelshovense gemeen-
schap.
Hoe terecht f ier was h ij op zij n vrouw,
kinderen, schoondochters, schoonzoons
en voora I op zijn k le ink i nderen, terwij I

hij ook intens meeleefde met het lief en
leed van zijn voetbalclub Laura en Har-
monie St. Caecilia, voor wie hij heel wat
tijd en krachten besteedde.

De verwikkelingen in kerk en maat-
schappij, die hem niet onberoerd lieten,
bevestigden hem in het geloof van zijn
voorvaderen en hij vatte zijrr zorg voor
het Oude Kerkje op als een ere-plicht,
zoals hij zich ook niet onbeturgd liet in
zijn verantwoordelijkheid voor zijn
parochie"

Nu wij hem op zijn laatste tocht bege-
leiden, bidden .wij voor hem: Heer,
God en Vader, beloon Herman Prevo
voor al wat hij hier voor U en ons heeft
betekend, en geef ons de genade, opdat
wij mogen leven met allen, die ons
dierbaar waren en zijn tot in eeuwigheid.
Amen"

De familie dankt U voor de vele blijken
van belangstelling ondervonden bij het 

,

overlijden en de begrafenis van onze
d ierbare.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 3 maart 1979 om
19.00 uur in de parochiekerk van St. Jan
te Eygelshoven.



ter gedachtenis aan

HERMAN JOSEPH PREVO

echtgenoot van

ANNA MARIA LANGENHUYSEN

Hij werd op 1 4 iuni 1908 te Eygelshsven
geboren en is na een langdurige zíekte,
gesterkt door de Genade-middelen van
onze Moeder de H. Kerk, in het St. Jozef-
ziekenhuis te Kerkrade op 19 januari 1979
overleden.
ln afwachting van de dag van zijn ver-
riizen hebben wij ziin lichaam ter ruste
gelegd op het R.K. Kerkhof te
Eygelshoven op 23 januari 1979.

Dankbaar gedenken wij hem, die al zijn
krachten in dienst heeft gesteld van zijn
gezin en van onze Eygelshovense gemeen-
schap.
Hoe terecht f ier was hij op zijn vrouw,
kinderen, schoondochters, schoonzoons
en vooral op zijn kleinkinderen, terwijl
hij ook intens meeleefde met het lief en
leed van zijn voetbalclub Laura en Har-
monie St. Caecilia, voor wie hij heel wat
tijd en krachten besteedde"

De verwikkelingen in kerk en maat-
schappij, die hem niet onberoerd lieten,
bevestigden hem in het geloof van zijn
voorvaderen en hij vatte zijrr zorg voor
het Oude Kerkje op als een ere-plicht,
zoals hij zich ook niet onbeturgd liet in
ziin verantwoordelijkheid voor zijn
parochie.

Nu wij hem op zijn laatste tocht bege-
leiden, bidden . wij voor hem : H eer,
God en Vader, beloon H erma n Prevo
voor al wat hij hier voor U en ons heeft
betekend, en geef ons de genade, opdat
wij mogen leven met allen, die ons
dierbaar waren en zijn tot in eeuwigheid.
Amen.

De familie dankt U voor de vele blif ken
van belangstelling ondervonden bij het,
overlijden en de begrafenis van onze
d ierbare.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 3 maart 1979 om
19.00 uur in de parochiekerk van St. Jan
te Eygelshoven.


