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de handen uit de mouwen steken i zo was
pap. Altijd al moest hij vechten voor zijn gezondheid. En met name de laatste jaren van
zijn teven. Een hersenbloeding verlamde zijn
lichaam. Opnieuw bleek welk doorzettings-
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vermogen deze mens bezielde. Hij bleef de
zonzijde zoeken en vocht voor zijn Ieven. Hij
probeerde er het beste van te maken ! Het
vaste anker in dit leven was het katholieke
geloof. In die laatste jaren liet hij zich maandelijks de H. G'ommunie brengen. Troost en
bemoediging vond hij daarin.
Thans geloven wij dat ziekte en pijn voorbij
zijn. Pap is verlost; hij mag nu delen in het
leven dat Christus bezit.
Koos, à Dieu: tot bij God
!

,,lk ben gereed", had Koos een vriend toe-

vertrouwd. Gereed voor het beëindigen van
het aardse leven en voor de overgang naar
het andere leven, dat alleen door God gekend
wordt. Een korte tijd daarna kwam een eind
aan dit bewogen leven. Vrij onverwacht voor
ons die achterblijven.
Ons resten mooie herinneringen.

Vier en dertig jaar deelde pap lieÍ en

leed

met mam. Hun kinderen waren zijn alles en
nadien leefde hij mee met hun echtgenoten
en zijn kleinkind. Hij hield van de natuur en
heel bijzonder van zijn gevleugelde vrienden:
de vogels. Jarenlang was hij lid van het zangkoor in Rimburg, waar pap en mam een tijd
lang woonden. Het levensonderhoud werd verdiend ondergronds in de mijn. Hard werken;

Heer, onze God,
schenk aan hem die ons dierbaar is

leven in eeuwigheid.
Maak hem voor altijd gelukkig bij U
en schenk ons de vreugde van een weerzien.
Door Christus onze Heer.
Hartelijk dank voor Uw medeleven.
Mevr. E. Rose-Douven en kinderen.
De Zeswekendienst wordt gevierd op zaterdag
B augustus 1987 om 19.00 uur in de parochiekerk van Christus Koning te Heerlen/NieuwEinde.
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