
Dank, goede vrienden,voor al het mooie
dat wij samen beleefd hebben.



Tér dankbare
hErinneri ng

aan

JOZEF RONGEN
echtgenoot van

Johanna van Es

Geboren te Ubach ovEr Worms
18 oktober 1905.

Overleden te Ubach over Worms
6 december 1979.

Wie had kunnen weten, dat het welhaast sym-
bolisch was, toen hii woensdagavond bi! het
slapen gaan zei: ,,Wat een mooi programma,
ik had graag nog even willen kijken",
Hij nam nog zo iniens aan "het programma
van ons aards bestaan" deel, dat hi.i - best
nog wel even had willen kiiken - doch plotse-
ling kreeg hii een andere opdracht.

Jozef is een stukie van ons allemaal, - een
stuk.ie gemeenschap - daar waar mensen in
lieÍde bij elkaaÍ waren, was hii te vinden.
Vooral ook de muziek-verenigingen mochten
een stukje van ziin organisaiorisch talent mee-
nemen, want muziek beluisteren en organi-
seren, waren zijn lust en ziin leven.
Maar ook ziin grappen en grollen ziin bekend;
zijn creaties van het toneel en de Barbara-

avonden. Geen wonder ook, dat hij niet uit het
Karnavalsgebeuren was weg te denken. ZelÍs
op ziin oude dag kon hi! het niet laten. Ziin
,,stamlokaal"-vrienden zullen dit weten te
bevestigen,

Vandaag nemen we aÍscheid van de mens
JozeÍ Rongen, Doch in ons en de werken, die
hij ons nalaat, zal hij bii ons bliiven - ons ge-
hele aardse leven lang.
Hij heeft ons geleerd de mensen en het leven
lieÍ te hebben, Ziin diep geloof en vertrouwen
in God en Zijn Mensheid zijn ons eigen gewor-
den en zo zal hii dan ook bii ons bliiven.
En nu wii ziin ziel aan de Goddeliike Macht
toevertrouwen kunnen wij alleen maar zijn
woorden herhalen als hij op het eind van een
biieenkomst kon zeggen - ,,Dank, goede vrien-
den, voor al het mooie dat wii samen beleefd
hebben".

De Íamilie dankt U allen hartelijk voor het
meeleven ondervonden bii het overlijden en de
Crem at i ep I ec hti g heden.

+
De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op 20 ianuari a.s. om 9.30 uur in de
kerk van de H. Jozef te Waubach.
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