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Dankbaar voor het vele goede
gedenken wij

JAN TOUSSAINT
echtgenoot van

Louise Walkowiak

Hij werd geboren op 6 juli 1915 te Schaesberg.
Gesterkt door het Sacrament van de zieken,
is hij overleden op 15 februari 1986 in het

St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Zijn lichaam werd ter ruste gelegd op het
R. K. gedeelte van het Algemeen Kerkhof te

Ubach over Worms, op 19 februari d.o.v.

Hij was een man die niet stil kon zitten.
Altijd was hij aan het werk, overal vonden
zijn handen wat te doen.
Het liefst deed hij dat om anderen te helpen.
Hij stond voor iedereen klaar. Hij hield van
de mensen, maar allereerst van zijn vrouw en
kinderen en zijn kleinkinderen waren hem bij-
zonder dierbaar.

Hij zocht rust en ontspanning in de natuur,,
in bos en hei.
Hij genoot intens van de schoonheid varu
bomen en planten. Daarom wandelde hij za
graag.
Misschien vond hij hier wel, soms onbewust,
zijn Heer en Schepper. Met mensen maakte
hij heel gemakkelijk contact en wellicht maak-
te hij in de rust en de stilte van de natuur
het contact met de God van het leven.
Hij trok hem over de grens van leven en dood
en nam hem op in het huis dat Hij klaar heeft
gemaakt voor alle goede mensen.
Wij bidden voor hem:
God van liefde, neem deze gestorven mens,
Jan, op in Uw hemel.
Laat hem daar bij U voor altijd gelukkig zijn.
Geef kracht en troost aan hen die achter-
blijven en alleen verder moeten.
En moge hij rusten in vrede.

De familie dankt U allen hartelijk voor uv,/
medeleven bii het overlijden en bij de be-
grafenis.
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De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 29 maart a.s. 's avonds
om 20.00 uur in de parochiekerk van de
H. Theresia en Don Bosco te Lauradorp.
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