,,Komt, gezegende van mijn Vader, ontvangt
het Rijk dat voor U gereëd is vanaÍ de grondvesting der wereld". (Mt. 25,34)

Ter herinnering aan

ED RAJH
echtgenoot van

Mia Erkens
Geboren 30 augustus 1926 te Kalobje
(Zu id-Joegoslavië)
Overleden 10 april 1984 in het St. Gregorius-

ziekenhuis

te

Brunssum.

voor de ander. zijn grootste plezler
anderen een plezier te doen.

was,

Pap was humoristisch en was graag bii ziin
kaart- en sportvrienden. Daar hij preitig was
in de omgang en voor iedereen behulpzaam,
was zijn vriendenkring groot.
Wii hebben atscheid van hem genomen maar
zullen altijd van hem blijven houden, hem vergeten zullen wii nooit. Voor ons zal hii altiid
bliiven mijn lieve man, onze zorgzame vader,

opa en vriend.
Wij weten dat hi.i nu deelgenoot is gemaakt
aan de eeuwige verrijzenis van de Heer.
God geeÍ hem dan ook de eeuwige rust en
dat het eeuwige licht hem moge vèrlichten.

Na een plechtige uitvaartdienst in de St. JozeÍkerk te Waubach, werd hij aldaar op het kerk-

hoÍ te ruste gelegd op 14 april

1984.

Te vroeg hebben wij aÍscheid moeten nemen
van mijn lieve man, onzè zorgzame vader en
opa. Wij zijn dan ook diep terneergeslagen,
dit hadden wii noolt verwacht.
Na enkele dagen ziekenhuis is Pap plotse-

ling

gestorven.

Dit laat een grote leegte achter in ons leven
en in het leven van velen. Ons bliiven dè
mooie herinneringen aan hem die zoveel voor
ons betekende. Hij was opgewekt en geduldig, werkzaam en bezorgd en dol op ziin

kleinkinderen. VooÍ zichzelf had hij niets
nodig, hij leeÍde helemaal voor zijn gezin en

Voor Uw meeleven bii het plotseling overlijden van hem die ons zo dierbaar is en

voor Uw aanwezigheid bij zijn

begraÍenis,

zeggen wij U onze oprechte dank.

Mia RaJh-EÍkens
Annelie - Wiel
SandÍa, Peter, Berl
Leon

-

MaÍie-José

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 27 mei om 9.30 uur in de
kerk van de H. JozeÍ te Waubach.
Begr. & Crem. Ver. St. JozeÍ U.o.W. Tel.

911978

