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Jesus ! Maria ! Joseph I

t,
Bid voor de ziel van zaliger

' 'elcn F{eer

JaII [u0$lmr$J$$B[ll $ch0[h8ll
lifr uilR ds fiart$br0edsr§c]la0

dc r ll. Familie
die na een langdurige met voorbeel-
dig gedulcl. verdragen ziekte, meer-
malen gesterkt door de H. Sacra-
menten der Stervenden, onder' de
gebeden des Priesters en zyner dier-
baren, zacht en kalm in den Heer
overieden is den 13 November 1922.

Uit edrt christell,ken stam geboren
te V/aubach den l7 lvtei 1854, groeide
de overledene op in deugd en in
wysheid, waardoor hy het vertouwen
verwierï zyner geesteiyke overheid,
die hem aanstelde in de vereerendc
bediening van koster en voorzanger
der Kerk, waardoor hy zich ook de
achting waardig maakte zyner wer-
eldlyke overheid, die hem cle gewictl-
tige ambten opdroeg van Secretaris,
Ontvanger en Amtenaar van den
Burgerlyken Stand, waardoor hy niet

minder de vraagbak werd van velen
in en buiten de Gemeente.

Den 4 Augustus 1896 huwde hy
met Mejuffrouw Maria Elisabeth
Hubertina Eydems, die hem 5
kinderen schonk, waaraan het jongste
hem in de eeuwigheid voorafging,
en met wie hy ruim 25 iaren trouw
lief en Ieecl heeft gedeeld.

Opgeruimd van karakter, maar
vooral vast in .het Geloot en vol .

vertrouwen op God, nam hy het
goede uit Gods Hand dankbaai aan,
maar verdroeg hy ook den tegens-
poed met het grootste geduld. Veel
heeft hy gebeden, veel heeft hy ge-
Ieden ; ,, den luister van Godshuis
heett hy Iiet gehad en de woonplaats
zyner glorie". (Psalm25.B ) Daf alles
schenkt ons het voiste vertrouwen
op de eeuwige vergelding en geluk-
kige weerzien eenmaal daarboven.
Dierbare .kinderen, vergeet daarom
de vermaningen en verzuchtingen
uws vaders niet en Gy allen, aan
yie hy weldaden heeit bewezen,
Priesters en Geloovigen, bidt v oor
hem, opdat hy spoedig

ruste in vrede.
Mvni::::*H:::i::eid!


