,,lk ben de verrijzenis en het leven, zegt de

Ziln grote hobby was werken in de tuin

.Heer: ieder die leeÍt

het verzorgen van de duiven en de vogeltjes.
Huiselijk van aard kon hi.i ook erg genieten

in gelooÍ aan Mii zal
eeuwigheid niet sterven." Joh. 11,25
ln dankbare herinnering

in

van goede muziek.
Mathieu was een tevreden mens

aan

en

en

was

dankbaar voor alles wat men voor hem deed.
Hii was biizondeÉ dankbaar voor de goede

Mathieu Joseph Simons

en lieÍdevolle verzorging die hij, vooral

echtgenoot van

de

laatste iaren, van zijn vrouw mocht ontvangen. Bovenal was hij een gelovig mens die
vertrouwen stelde op de lieÍdevolle en barm-

Maria Karolina Gottschalk
Geboren 11 juni 1904 te Ubach over Worms.
Overleden 3 iuli 1988 te Heerlen.
Na een plechtige rouwdienst in de St. Jozefkerk te Waubach op 6 iuli 1988 werd hii aldaar
op het R.K. Kerkhof begraven.

hartige God. Wij hebben hem uit handen
moeten geven maar we weten dat onze
dierbare nu is opgenomen in de lieÍdevolle
handen van onze hemelse Vader. Daarom
bidden wij:

Heer, geef hem de eeuwige rust en het
eeuwige licht verlichte hem. Dat hii moge
rusten in vrède. Amen

Met pi.ln in het hart en met een gevoel van
machteloosheid hebben wij aÍscheid moeten
nemen van Mathieu Simons. ln de gezegende
leeÍti,d van 84 iaar is hij, nog gesterkt door
het sacrament van de zieken, van ons heengegaan.

Ziin sterven laat een gÍote leegte achter

in

de

harten van velen. Vooral zi.ln dierbare
vrouw, zijn Íamilie en vriénden zullen hem
missen. Hi.l was dan ook een man om van
te houden; eerlijk, oprecht, vriendeli.ik en
met de nodige humor is hii door het leven
gegaan. Zeer werkzaam en met een groot
plichtsbEsef heeÍt hii altijd ziin werk gedaan.

§'Voor uw meeleven tijdens ziekte, het overlii-

den en de begraÍenis van onze

dierbare,

zeggen wii U onze oprechte dank.

M. K. Slmons
en famllle.

-

De plochtige zeswekendienst zal

Gotlschalk
gehouden

worden in de parochiekerk van de H. Jozef te
Waubach op zaterdag 13 augustus om 19.00

De verantwoordelijke taak in de mijn als
,,seingever" heeft hi.i altiid met veel loewiiding

uur.

volbrachl-
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