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het vele goede, dat hij door zijn werken

en zorgen voor vrouw en kinderen

Ter

gedachtenis
aan

I

HuberÍ Joseph
Silver*an*
Oud Wethouder

der gemeente Nieuwenhagen
echtgenoot van

Josepha Dautzenberg
De dierbare overtedene werd
geboren te Nieuwenhaoen - -

20 -februari 1904

en ove-rleed

aldaar, voorzien van het
sacrament der zieken,

16 oktober 1976.

Hij-werd begraven op het
R.K. Kerkhóf _te Niöuwenhagen
20 oktober 1976.

Zeventig iaar, zo zeqt

de

de reeÍtijd iàÍ"r,:?fl:r:"

osalmist_

daarboven krijgt, !s toegift.
"§-lïJ'hJ;
Voor deze

ge_

daan heeft. Daarom zal hij in hun her_
innering blijven voortleven en zal God
hem de betroning schenken voor zijn
welbesteed leven- l-lij was immers ,Íï
man met een groot, heldhaftig geloof
gl .ee.n diep vertrouwen, die in alté eer_
lijkheid kon getuigen, óat hij attijà had

vastEehouden aan de zondagómis, want,

zo zei hij, ,,God heeft er toch wei rechi
op, dat we ons één uur per week na_

drukkelijk met Hem bezigjhouden,i.
Daarom ook durfde hij heet reëel over
de dood te denken en ie praten en zag
hij hem als 'n.o.yer^gang naar het eeuwi§
leven, waar hij God - zelt zou ,og"n

ontmoeten.

Mijn dierbare echtgenote, kinderen en

kleinkinderen, rnijn dank voor aries. Denkt
regelmatig aan mij in uw gebed en moge

uw beloning dan zijn, dat wij elkaar
eenmaal zullen weerzien bij Gob in het
hemels geluk. Moge hij rusien in vrede.

y?dqr mag dan de teéttilO van

Yo.or uw..gewaardeerd medeteven bij de ziekte,
I:!_oyqttijden e.n de besrafènis vJn' àiiÀ'óier-

genoemd.

i,1!?""",,1,:niT,?h"Jí%","J,?J,L1"!f,ïn."'",0"-

ruim
72 jaar als zeer gezegénd woràen

Dankbaar mogen de echtgenote, kin_
deren en kleinkinderen danbok zijn, àat
ze vader en opa zolang in hun niidOen
mochten hebben. Dankbaar ook voor

FAM I LI E SILVERTANT-DAUTZENBERG
De plechtige zeswekendienst zar praatshebben
op zondag 5 dec. a.s. om 10.00 uur, in de ierf
van Maria Hulp der Christenen te Nieuwenhagen.

