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FIEN SENDEN

Hij wd op 2 I juli I 9 I 4 in Susteren geboren en overleed,
tijdig gcsterkt door de H. Sacmenten en na wn liefdevollc en kundige verpleging, in het zorgcentrum wn dc
Domig in tmdgmaf, op 7 november 1998. Hij werd op
I I november, na een plechtige requiemis in de St.
Josephkak te Waubach-Groenstraat, begrèven bij zijn
uouw op hct puochiële kqkhof aldu.
"Leg alles still in Gottu Hdnde

du Glilck
dq Schmen
den Anfang
und das Ende'

(tel«t bij een veldkruis in de buurt)
Vol ovugave h*ft Zef zïjn leven ttruggegeven in Cods
hmden. Al en hele tijd wist hij dat zijn aaÍdse lwen ten
einde licp. Op hemelwartsdag onwing hij hël bmst het
Srcmmt van de ziekenzalving en sindsdien blef hij
onophoudelijk zijn levm m ziekbed mbiedm en offeren
voor alle nodm van ome parochie en m Gods Ktrk. Dat
hij zijn ziekte op zo'n bwondercnwdige wijze kon
dragen, dwong bij iedeÍen respet aÍ Hij m imcs niet
allen gelovig, mar proberde u ook consequent nffi te
lwen. Hij had zijn rute plaats in de kerk, die hij als hij
enigszins kon, dagelijks bezocht. Tot zijn 8 I ste kon hij m

de Verweg nm de kerk fietsen. Zijn grote hmden getuigen
een werkzaam levm. Dankzij zijn gÍote gestalte
kon hij wn jongs af
een stuke en kmchtigc werker
zijn, eerot bij
Gcnd en Loos, later op de mijn en in de
tuin. Vm huis uit hadden bloemen, groenten en planten

m

m

m

zijn amdacht. Hij kon zeu heftig opgm in politiekc en
mtschappelijke stellingnmes, rrm degenen die hem
kenden, wisten hoe hij met een gwoelig hart opkm
voor eerlijkheid en rechwmdigheid voor de rmsten en
zMksten. Daarom had hij hart voor de missie en klopte
niemand vergefs m de deur. Voor zichzclf hoefde hij
niet veel en ms hij mct weinig teweden. Een grote
beproeving wen de plotse dmd m zijn zoon Ton en
dama m zijn uouw. Biddend heeft hij dit vdies gedragen m smen met zijn mger Zef hebben ze het thuis volgehouden. De oude dag en zijn verergerende ziekte drcngen hen nu het zorgcentrm t6 verhuiren. Dru heeft hij
het n€gil
cÍg nu zijn zin gehad en wij danken
"Nettie en de
allen die hem bijstonden. Dmt ook
Zee" die hem trouw bl*en opzoeken. Vm jongsaf ms de

Mdm

m

rozenkms zijn lievelingsgebed en afgelopcn mmndag
spmk hij hevig ontrosd: "Bid voor ons, nu m in het uur
m onzc dood". Moge hij door zijn gÍote veíÍouwen nu,
bewijd m alle vudriet, smen met Fien en Ton, ten volle
genieten m Gods belofte ova cuwig leven.
Voor uw gebed en medelcven bij zijn ziekbed en overlijdcn danken wij u hartelijk.
Kinderen en kleinkindqen.

D6 plmhtige zewekendienst zal gehouden worden in de
puochiekerk m St. Joseph te Waubach-GÍoenstrot op
zondag 20 december a.s. om I l.l 5 uur
BcgÍ. & CÍem. Vet St. Jozof Ub!§h

der

woÍms. Tel. 53
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