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Moeder Gods, Vreugde van alle Iijdenden
Rusland (plm. 1780)
O H" Fober BV. Voerendaal

Op U, Heer, heb ik al mijn vertrouwen
gesteld, en voor Uw komst vvas ik niet
bevreesd.

Ter herinnering

aan

Marie Jacobus Hubertus Verstappen
echtgenoot van

Maria Elisabeth Vreuls

Bij alles wat hij deed en ondernam, wist
hij zich gesteund door zijn dierbare echtgenote, met wie hij zovele jaren gelukkig
heeft doorgebracht, en door zijn familieleden, op wie hij zczeer gesteld was.
Wij hadden gehoopt, dat hij toch spoedig
zou herstellen van ziin ziekte, maar nu hij
van ons moest heengaan, willen wij hem
danken voor het vele goede, dat hij ons
gegeven heeft, willen wij ziin echtgenote
en elkaar tot steun ziin en bidden wij vol
vertrouwen, dat de Heer van alle leven
zijn trouwe dienaar Jac Verstappen nu
het loon mag geven van het eeuwig leven

in geluk en

Geboren 25 maart 1914

te

Nieuwenhagen.
1984 te Kerkrade.

op 23 juni
ln geloof had hij het Sakrament van cie

Overleden

vrede.

Onze iieve Vrouw van Lourdes,
wees hem en ons een voorspraak.

zieken ontvangen.

Bedroefd, maar ook dankbaar voor zoveel goeds, nemen we afscheid van onze
dierbare man, goede broer, zwager, oom
en vriend Jac Verstappen.
Zijn leven heeft hij goed besteed.
Hij werkte graag en met zijn goede eigenschappen stond hij steeds de ander bij.
Ontelbare malen heeft hij in Lourdes ziin
onmisbare hulp gegeven als brancardier.
Die aandacht voor de ander, vooral voor
cie zieke evenmens, kwam voort uit een
oprecht en eerlijk geloof en een grote verering voor de Moeder Gods.

Voor Uw meeleven, bii ziin ziekte, het
overlijden en de plechtige uitvaartdienst,
wil ik U van harte danken.
M. E. Verstappen-Vreuls.

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 5 augustus a.s. in de
parochiekerk

van de H. Familie

straat) te Schaesberg om

11

.00

(Veld-

uur.

