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In dankbare herinnering aan

Frans Surjlen
echtgenoot van

Billa Suijlen-Thonon
Irrons uterd geboren te Ubach ouer Worms op
28 februari 7941, Hij ouerleed ín het ziekenhuis
te Maastricht op 77 .iuni 2072, in de leeftijd uan

71 jaar. We hebben hem begeleid naar het

crematoríum te Heerlen, op uríjdag 22 juni, na
een euchsristieuieríng in de kerk uan de HH.
Theresia & Don Bosco te Lauradorp.
De familíe is u zeer erkentelijk uoor alle blijken
uan medeleuen na het ouerlijden en
bij de uituaart uan Frans.

Het is niet te bevatten dat Frans ons zo plots
onfuallen is" Hij ging voor een zware operatie
naar het ziekenhuis en zag er tegen op, rnaar dat
we elkaar zo ineens moesten loslaten, dat
hadden we nooit verv.racht. Afscheid nemen over
en weer was hem en ons niet meer gegund.
Frans was altijd een hele vitale man. Hij gaf zich
samen met Billa aan hun werk in de slagerij. En
nu hij niet meer werkte, zat hij boordevol
plannen en wilde volop gaan genieten van de
tijd die voor hem lag. Stilzitten was er voor Frans
nooit bij, integendeel. Graag ging hij wandelen
of kegelen met zijn vrienden. De tuin was hem
alles. En de laatste jaren genoot hij intens van
zijntwee kleinkinderen, Daphne en Noud.

Voor wie een beroep op hem deed, stond hij
graag klaar. Je kon op Frans bouwen. Dat gold
allereerst voor zijn eigen gezin. Dit jaar zou hij 50
jaar getrouwd zljn: een tljd van hard werken
sannen, van voor- en tegenspoed, maar vooral

van dankbaar samen iets opbouwen. Pap had
nooit veel tijd vanwege de slagerij, maar hlj was
er altijd voor je, en wel met groot geduld.

U bent uitgenodigd voor de zeswekendienst die
zal plaatsvinden op zondag 12 augustus om
1

1.30 uur in bovengenoemde parochiekerk.

Begr.
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we zullen je vreselijk missen. We zijn je
dankbaar voor alles wat je altijd voor ons
gedaan en betekend hebt, voor wie je altijd voor
ons was. We bidden dat God jou nu voor
Frans,

eeuwig in zijn rust en leven laat delen.

