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Ter nagedachtenis aan

Gerardus Timmermans
echtgenoot van

Elisabeth Timmermans
Hij werd geboren te Posterholt op 24 januari 1919
en overleed te Treebeek op 2 februari 1988.
Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van St. Barbara, werd hij begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Randweg te Hoensbroek op 6 februari d.a.v.
Na zijn bezoek aan Mam. die de laatste twee jaren
liefdevol werd verzorgd en die hij iedere dag wilde
ontmoeten, is Pap plotseling van ons heengegaan.
We kunnen niet begrijpen dat de Heer van alle
leven hem zo onverwachts heeft willen opnemen in
Zijn huis om daar voor goed te wonen. Het valt ons
zwaar afscheid van hem te nemen, want veel betekende hij voor zijn lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen', ziln lach en zijn liefde voor de natuur
zullen in onze gedachten blijven. Graag wandelde
hij in de bossen van zijn oude vefirouwde omgeving.
Ook stond hij open voor anderen, die hij spontaan
kon helpen, als dat nodig was. Zo zal hij in onze
herinnering blijven leven. Daarbij komt zijn laatste
gezegde: "Sport en spel en buitenlucht; daarna wijs
gegeten. Lach erbij, 't is goed voor't hart; dat mag je
niet vergeten." Moge Gods nieuwe schepping voor
hem een bron zijn van biijvende vreugde.
Mam, samen hebben we veel liefde, vreugde, maar

ook veel leed gedeeld. lk dank je voor al het goede
wat ik van je heb mogen ontvangen.
Kinderen en kleinkinderen, bedankt voor cle fijne en
gezellige dagen, die ik samen met jullie heb mogen
meemaken. lk hoop dat jullie samen met Marn de
kracht zullen hebben om door te gaan.
Pap, heel hartelijk bedankt voor wat je voor mij en
onze kinderen en kleinkinderen gedaan'hebt.
Moge hij rusten in vrede.

Voor uw medeleven trij het overlijden en vooruw
belangstelling bij de Uitvaafi zeggen wij U van harte
dank.
Mam, kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswekendiertst zal worden gehou-

den op zaterdag 19 maart om 19.00 uur in de
parochiekerk van St. Barbara te Treebeek.

