Gedenkt in uw gebeden

IUP STARMANS
echtgenoot van
FIEN VINCK
Oud-lid van het kerkbestuur
HU werd op 23 oktober 1905 geboren te EysWittem en overleed op 8 april 1985 te Heerlen,
gesterkt door d,e, genademiddelen vain, de
H. Kerk.
Te Ubachsberg werdl hij begraven.

Bescheiden en trots zag hg terug op de vele
jaren waarin hU als kerkmeester het wel en wee
van die, parochie Ubachsberg mocht behartigen.
ln september jongstleden vierde hU vol dankbaarheid zijn goudren huwelijksfeest en hoe
graag hadden w.ij hem nog vele jaren gegundt
in het zo zorgzame liefdevol samenzijn ffi€t
zijn echtg,ehot,e,.
Zijn thuis wist hU bU Godl, bU Wie ied'ereen,
welkom is, die, naar h"1 voorbeeldl van Zijn
Zoon, zijn leven heeft geleidr.

WU bidden U, God, geef Uw trouwe dlienaar
het eeuwig geluk bU U en leer ors von zijn
leven, dat alle geluk gelegen is ;bij U.

Toch nog vru onverwachts is hg het mysterie
van de dood binnengegaan,, zich geheel overgevend aan Gods Wil. Na een leven van arbeid

en liefdevolle toewijding aan zi)n
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is hij naar zijn Schepper teruggekeerd,.
Met een zeker heimwee kon hij vertellen over
het verleden, oVerÍ mensen en gebeurtenissen.
Het oude leven was goed. ïegel'rjkertijd besefte
hU dat hU in een wereld stond, die snel verandert in denken en doen.
Hij woonde en leefde sober; werkte alti;d door
en geloofde op een manier die geen eisen stelt.
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De familie dankt U harte'lijk voor dre lblljken
van medreleven, die zij van U bg het overlijden
en de begrafenis mocht ontvangen.

zijn rol die hij in de gemeenschap vervulde,

trad hU niet op de voorgrond, maar uit zijn
belangstelling en graag gehoorde woorden
sprak een zeer meelevend hart.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 25 mei 1985 om 19.00 uur in de parochiekerk van die H. Bernardus te Ubachsberg.

