Ter dankbare herinnering

aan

HENK SAMSON
echtgenoot van
TRESIE NIEVELSTEIN
vader van
NICOLE

en

blijven. Toen het def initief bekend was
dat hij niet meer kon genezen wilde Henk
naar huis, naar z[jn gezin waar hij zoveel
van hield. Dankzij de liefdevolle verpleging
en de moedige inzet van zijn vrouw Tresie
werd hem deze wens vervuld. Na een lang
en zwaar ziekbed stierf hij m idden in de
nacht, omringd door zijn vrouw en zijn twee
kinderen.

ROY

Henk werd geboren te Lauradorp op 2 mei
1944 en overleed na een liefdevolle verpleging
thuis, voorzien van het H. Sacrament van de
zieken, op 12 december 1990. Hij werd op
15 december 1990, na een plechtige requiemmis in de parochiekerk van de H. Jozef te
Waubach, begraven op het kerkhof aldaar.

Moge hij nu de eeuwige rust vinden bij onze
God en Vader in de hemel en moge hij deel
krijgen aan het eeuwige leven, waar - zoals
Christus ons beloofd heeft - geen ziekte, geen
pijn en geen dood meer zal zijn. Moge hij voor
allen die bedroefd achterblijven een voorspreker zijn bij God en hun steun, kracht en

troost geven.

"De rechtvaardige vindt rust, ook al sterft hij
voor zijn

tijd".

(Wiisheid 4, 7).

Henlf stond met zijn 46 jaar nog midden in het
leven toen hij door een ongeneeslijke ziekte
getrofÍen werd. Hij was een behulpzaam man

die niet alleen zorg had voor ziin vrouw en
kinderen, maar ook actief was in het verenigingsleven. Hij had plezier in het leven en

hield van humor. Zo was hij president van de
carnavalsvereniging "d'r Sjtee-Uul", waarvan

hii in januari zijn Z2-jarig

lidmaatschap

vierde.

Toen hii door de ziekte getroffen werd wisselden hoop en tegenslag elkaar af. Ziin zorg
ging in deze tijd niet alleen uit naar ziin

eigen gezondheid. Hij maakte zich ongerust over de toekomst van hen die achter-

De familie dankt u hartelijk voor uw gebed,
steun en medeleven bij de ziekte en het overlijden van mijn man, onze vader, zoon, schoonzoon, broer, oom en neef.

t
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 26 januari 1991 om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach.
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