t
ln dankbare herinnering aan

Cap Reulings
echtgenoot van

Lies Reulings-Rouschen
Cap werd geboren te Haanrade op 3 september
1924. Hij overleed te Heerlen op 2 april 2005, in de
leeftijd van B0 jaar. We hebben hem begeleid naar
zijn laatste rustplaats op het kerkhof te Waubach na
een Eucharistieviering in de kerk van St .Joseph te
Waubach, op vrijdag B april 2005.

De familie is u zeer erkentelijk voor alle medeleven
na het overlijden en bij de uiwaart van Cap.

Het was een bange en moeilijke avond zaterdag.

Cap moest voortijdig de avondmis in de kerk
verlaten, omdat hij zich.niet goed voelde. ln het
ziekenhuis is er gedaan wat mogelijk was, maar
de Heer had Cap tot Zich geroepen.
Te midden van alle onmacht en verdriet willen
we dankbaar zijn voor alles dat hij voor ons heeft
gedaan, zijn leven lang. Hij was een zoÍgzame
echtgenoot, vader en opa. Hard werken was
hem eigen. Zeer veel tijd en energie heeft hij gegeven aan de kerk en het verenigingsleven in zijn
Haanrade. Zijn inzet als bestuurslid, voorzitter
en ere-voorzitter van menig gezelschap en zijn
trouwe dienst aan de kerk werd onderstreept
door zowel een Koninklijke als Kerkelijke onderscheiding. Hij heette in de volksmond ook niet
voor niets "de pastoor van Haanrade".
Cap vond veel steun in het geloof. Zijn kerkgang
en het rozenkransgebed zijn daar de getuigen van.
Nu we afscheid van hem moeten nemen, willen
we hem in geloof toevertrouwen aan de Heer, voor
Wie alles leeft: dat Hil Cap nu opneemt in Zijn
vrede en hem de eeuwige rust mag schenken.

Cap, pap, opa, bedankt voor wie je voor ons
bent geweest.
Rust in vrede!

De zeswekendienst zal plaaBvinden op Pinksterzondag 5 mei 20O5 om I I .1 5 uur in de parochie-

Lies, Alex en Sybille

kerk van St Joreph te Waubach

kleinkinderen en achterkleinkind.
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