


Ter herinnering aan

PETER JOSEPH SIMONS
weduwnaar van

Maria Catharina Dreessen

Geboren 6 sePtember 1899 te
Ubach over Worms.

Overleden op 26 september 1987 te Brunssum.
Begraven op 30 september d.o'v. op de

R.K. BegraafPlaats te Waubach.

Heel jong moest vader aan het werk. Hij zà9,

tuisterde en bouwde aan zijn zelfstandigheid
door bewust te leven, kwaad van goed te on-
derscheiden en zo een eigen karakter te

bo uwen.
Na zijn huwelijk in 1923, wist hii een vrouw
en moeder aan ziin zijde op wie hij kon reke-
nen, die hem ondersteunde.
Met haar samen wist hij in de economisch
slechte 20er jaren, door ziin gekweekte zelf-
standigheid, een eigen bedrijf te gronden.
Hard werkend en door enorme wilskracht wist
hij zakelijk te overleven.
Zijn gezin was ziin alles.
Steeds stelde hij voorbeelden. Hij vertrouw-
de op God, die hem een goede gezondheid
schonk.
Vader maakte zelden zijn gevoelens spontaan

kenbaar, in zijn hart voelde hij echter lief en
leed van zijn'iamilie en medemensen.
Bijzonder gevat en grappig kon hij reageren.
De duivensport kon hem boeien. Hij genoot
van muziek. lmponerend vond hij mannen-
zang. Zo was hij beschermheer van het man-

nenkoor St. Joseph.
Na de ziekte van ziin vrouw, besteedde hij

alle aandacht en verzorging aan haar. Na

haar dood stortte ziin wereld in elkaar. Dc

eenzaamheid overviel hem. Hij werd ziek en
gebrekkig, verpleegbehoeftig, €h na enkele
jaren alleen thuis, werd hij opgenomen in het

verpleeghuis te Brunssum.
Zijn verlangen om bij moeder te ziin werd

sterker, zijn toestand verslechterde en God
bracht hem bij zijn Iieve vrouw.
Vader, jouw leven vol inhoud is voorbij! Je

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren, zeggen je dank voor alle zorgen.
Vaarwel! God geeÍt je de rust die je hebt
verd iend.

Dank aan iedereen, die vader tijdens zijn een-
zaamheid en ziekte wist te ondersteunen.
Dank voor het medeleven bij het overlijden.

Familie Simons

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zater-
dag 7 november a.s. om 19.00 uur in de kerk
van de H. Jozef te Waubach.
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