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Ter dankbare herinnering aan

Zef Senden
Mathrjs Joseph Senden werd geboren in Beek op 31
en
werkzaam leven. voorzien van de H. Sacramenten in

maart 1915 en overleed na een godvruchtig

het zorgcentrum Heereveld te Waubach. op 24
januari 2001. Hij werd op 27 iatuari, na een plechtige uitvaartmis in de 5t. Josephkerk te WaubachGroenstraat, begraven op het parochiële kerkhof
aldaar.
"De zin van 't leven bestaat

uit 't spoor dat men achterlaat".
Ze{ laat een indrukwekkend spoor na van belangeloze goedheid, die des te meer opvalt omdat ze zo
zeldzaam wordt. Van jongs af aan moest hij hard
werken en verhuisde hij mee met het gezin dat daar
ging wonen. waar werk was. De sterke en stevige
handen van Zef getuigen van het harde labeur van
grind scheppen en het land bewerken bij de boeren.
Toch werkte hij altijd met vreugde en innerlijke
vrede. Want hij hield van het leven zoals het kwam.
Hij was tevreden, omdat hij niets voor zichzelf eiste.
lntegendeel, hij gaf zonder terug te krijgen. Als
ongehuwde kon hij bij zijn zus en zwager blijven
wonen en zo hoorde hij bij het gezin Pustjens op de
Veeweg. Bijzonder trots was hij op zijn broer in de
missie van de Filippijnen, waar het "Sendenhome"
reqelmatiq met qiften bedacht werd. Hi1 gaf mate-

loos aan de armen. "want ik ben toch maar alleen".
zo zei hlj. Zijn leven was van huis uit geworteld in
een diep en onwankelbaar geloof. Omdat hij zelf
eerlijk was als goud en geen enkel kwaad in de zin
had, probeerde hij bijna nalEf de anderen goed te
praten en begrip te wekken voor hun situatie. Dat
zorgde wel eens voor heel wat discussies. Zef zong
in zichzelÍ tot op zijn oude dag. Hij had plezier in het
leven en in alles wat groeit en bloeit. Ook de pastoors en de kerken proÍiteerden van zijn bloemen en
planten en zijn hand- en spandiensten. Enkele laren
geleden moest ZeÍ verhuizen naar het zorgcentrum
Heereveld. Ook hier bleeÍ hij een makkelijke bewoner. die niem'and tot last wilde zi.in. Met Kerstmis
ging zijn gezondheid vri.y snel achteruit. Maar na elk

of elke dienst bleef hij roepen: "Wel
bedankt". Wij danken ieder die hem trouw bleef
bijstaan. En in het bijzonder danken wi.j God voor
dit leven: Gestaag, rustig en gemoedelijk heeft hij
bezoekje

een spoor nagelaten, dat de bedding vormt voor de
heldere stroom van Gods goedheid.

Voor uw gebed en medeleven tildens zijn verblijf in
het Heereveld en bij zijn overlijden danken wil u
oprecht.
De Íamilie.
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
in de parochiekerk van St. Joseph te WaubachGroenstraat op zondag 1 1 maart om 1 1.1 5 uur.
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