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Ter dankbare herinnering

aan

AUGUST JOSEPH MARIE ROHS
echtgenoot van

Maria Catherina Weerts

De dierbare overledene werd geboren op
2 juli 1912 te Rimburg. Hij is geheel onver-
wacht overleden in het Ziekenhuis te Kerkrade

op 14 augustus í986.
Op 18 augustus 1986 werd hij na een plech-
tige Eucharistieviering te ruste gelegd op het

R.K. Kerkhof te Rimburg.

Plotseling en geheel onverwacht moesten wij
aÍscheid nemen van mijn dierbare man, onze
zorgzame vader en lieve opa.
Dit sterven maakte een einde aan een wel-
besteed leven in dienstbaarheid.
Hij stond altijd klaar voor anderen, speciaal
voor mam was hem nooit iets te veel.
Alles wat hii in zijn leven deed, heeÍt hij met
zorg en liefde gedaan. zijn gezin, zijn kin-
deren en kleinkinderen betekenden alles voor
hem.
De zorgen en problemen die op hem af zijn
gekomen, loste hij in zijn eentje op.
Tegenslagen in zi.in leven verwerkte hij alleen
en op zrln ergen manrer.
Het liefste was hij thuis, in zijn eigen omge-
ving, waar hi.i altijd voldoende bezigheden
had.

op de dag voor zijn overlijden heeft hij er
nog zelÍ op kunnen toezien, dat alles goed
ging bij het dorsen. Dat laatste stukje van
zijn boerenbedrijf heeÍt hij nooit willen op-
geven.
Met respect zullen wij blijven terugdenken
aan de manier waarop hij zijn leven heeft
be!eeÍd en volbracht.
Het geert ons de kracht om verder te leven,
hoezeer we hem ook zullen missen.
Lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen, het
waren mooie en gelukkige jaren. Bedankt
voor jullie lieÍde en zorg.
Pap, we zullen je nooit vergeten.

De Íamilie dankt voor de belangstelling en
het medeleven getoond bij het overliiden en
de begrafenis.
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De Zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 28 september a.s. om 10.15 uur in dè
H. Drievuldigheidskerk'ie Rimburg.
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