


ln dankbare herinnering aan

Frans IVillem Souren
echtgenoot van
MARIA SIBILLA HODIAMONT

Geboren te Wittem op 6 december 1909 en
overleden op 21 juli 1982 te Ubachsberg.
De begrafenis had plaats te Ubachsberg op
24 iuli 1982.

ln de korte pauze na samen met z'n echtge-
note de gewone, alledaagse huisel[jke werk-
zaamheden verricht te hebben, kwam voor deze
diertbare geheel onverwacht het einde.
Zi)n le.ren was getekend door arbeid en zorg
voor vrouw en kinderen. Vooral de 4A jaar
arbeid, ondergronds in de mijn, had zijn sporen
bij hem nagelaten; maar z'n eenvoudige, diep
menselijke en christel'rjke persoonlijkheid, deed
zichzelf vergeten en wist steeds weer de sfeer
te scheppen waarin z'n kinderen en kleinkin-
deren zich thuis voelden. Juist in het gewone
en kleine van iedere dag was hU groot en hU
was trouw aan de verantwoordelijkheid die hem
was toevertrouwd.
ln dankbaarheid en diepe waardering zal hlj
bU hen blijven voortleven.
Beste echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
we hebben diepte- en hoogtepunten gekend.
We waren getukkig. lk ben de weg gegaan die
ik gemeend heb tot aller geluk te moeten gaan.
Nu is deze weg ten einde toe voltooid.
lk heb mUn levensdoel, God, voor ogen ge-
houden, nu mag ik Hem aanschouwen van
aangezicht tot aangezicht. Volg mij, in ons aller
opdracht, dan zal mijn vreugde volkomen zijn.
God en Vader, schenk ons bU dit afscheid
een teken van uw liefde.

Lenig onze smart, laat ons niet zonder hoop
achterblijven.
Breng ons eens weer samen.
Want de liefde van Christus, die alles over-
wint, zal ook de dood overwinnen
en allen verenigen in vreugde voor altijd en
eeuwig.

De familie dankt u oprecht voor uw medeleven.

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
op zaterdag 4 september 1982 om 19.00 uur in
de kerk van de H. Bernardus te Uibachsberg.


