In dankbare herinnering aan
De Groenstraat en de verenigingen gingen hem zeer aan het hart. Zoals

Joep Weijers

de naam Weijers met de Groenstaat verbonden is, zo was Joep de

echtgenoot van

Bertie Dautzenberg

dat ook voor alle verenigingen waar hij op welke wijze dan ook bij
betrokken was. Ze vonden allemaal een waÍïn thuis bij hem in
't Ströa§e. Hij kende iedereen en in al zijn wiendelijkheid 'moelde' hij

Joep werd geboren te Heerlen op 21 oWober 7932. Hij ouerleed in het
ziekenhuis te Heerlen op 29 juni 2013, in de leeftijd oon 80 jaar. We
hebben hem te rusten gelegd op het kerkhof te Woubach, na een
eucharistíeoíering ín de kerk uan Sint Joseph Waubach-Groenstraat, op

ook met iedereen. Hij wist altijd het beste in mensen boven te brengen
en op een vals woord hebben we hem nooit kunnen betrappen.
Onbewust dwong hij bij velen daarmee groot respect af.
Met grote dapperheid en wilskacht, maar ook met diep geloof en een
geweldig vertrouwen heeft hij zijn ziel<te gedragen, totdat het dezer

donderdag 4 juli 2073.

Groenstraat in persoon. Zoals zijn gezin op hem kon rekenen, zo gold

dagen niet meer ging. In alle rust is hij van ons heengegaan. Een goede
man, een heel lief mens is van ons heengegaan. Pap, opa Joep, nonk

Een goede man. Een lief mens. Zo was Joep. Altijd en voor iedercen.
Voor zijn eigen gezin, voor wie hij altijd klaar stond en voor wie hem
nooit iets te veel was. Een super vader, die je alle ruimte gaf en warmte
en liefde uitstraalde. Voor de kleinkinderen liet hij alles vallen: een half
woord was voldoende en opa was er en deed het, zelfs toen hij zo ziek
was. Trots was hij op ons allemaal. Blij zijn we met hem dat hij een paar

Joep, bedankt voor wie je altijd voor ons en voor velen bent geweest.
Je was je leven lang een gelovige man: dat je nu bij God mag rusten en
leven voorgoed.

weken geleden zijn tweede achterkleinkind nog heeft mogen zien.
Bdna 55 jaar was hij getrouwd met Bertie. Met grote dankbaarheid
mogen we terugkijken op een hele fijne tijd samen, waarin er altijd hard
gewerkt is, maar waarin we over en weer ook altijd op elkaar hebben
mogen leunen. Meningsverschillen werden altijd bijgelegd en ruzies liet
hij niet bestaan.

De familie is u zeer erkentelijk voor alle blijken van medeleven tijdens
de ziel*e, na het overlijden en bij de uitvaart van Joep.

Bertie, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zeggen je
" Adië hoat dich wiëe ".

U bent

uitgenodigd uoor de zeswekendienst die plaats zol uinden

zondag 18 augr.tstus om 11.30 uur in genoemde parochiekerk.

