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Louis Senden

echtgenoot van

Angela Wante

. 14 februari 1915 te Voerendaal
I^,ï 8 juni 2003 te Heerlerheide

Groot en sterk zo kenden wij jou vroeger.

Binnen ons gezin vormde jij het middelpunt, Regelend,

beslissend en met straffe hand optredend als jij dat

nodig vond,

Naast jouw werk op honderden meters onder de

aardkorst, had jij een brede belangstelling voor de

sport, waarbij jouw grootste interesse uitging naar het

voetbal, wielrennen, judo en kegelen

Ook het kerkelijk zangkoor van de Vrank had jouw grote

belangstelling en van menig "repetitie-uurtje" hebben

wij thuis "meegenoten",

De mijnsluiting van de 0N lll betekende ook voor jou

een grote ommekeer in jouw leven. Veel vrije tijd kwam

beschikbaar waaraan een invulling moest worden

gegeven,

ln onze herinnering heb jij hiermee geen moeite gehad,

Dagen en uren was jij bezig in de tuin of aan de werk-

bank in de garage. Daarnaast kluste jij regelmatig in

huis oÍ bij óén van ons kinderen, assisteerde mam in

het huishouden of onderhield de kleinkinderen, Maar

als een kaartje gelegd kon worden liet jij alles uit jouw

handen vallen,

Helaas betekende een hersenbloeding - ruim 4/z laar

geleden - het einde van dit alles,

Huis en tuin maakten noodgedwongen plaats voor het

verzorgingstehuis,

Maar het steeds minder kunnen doen en het slechter

wordende zicht maakten jou moedeloos en opstandig.

De omgeving leed hieronder, maar besefte dat jij ons

beetje voor beetje ging verlaten.

De lege blik en de stilte deden vaak pijn,

Louis, de echtgenoot en vader van vroeger, was er niet

meer.

Nu jij voorgoed bent heengegaan en jij jouw rust hebt

gevonden, danken wij je voor alles wat je voor ons hebt

gedaan,

De familie dankt ,u v00r uw medeleven en uw aan-

wezigheid bij het afscheid,

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zon-

dag 27 juli 2003 om 1'1.00 uur in de parochiekerk

H, Cornelius te Heerlerheide.


