


,,lk reken er op in het land der levenden
de weldaden van de Heer te ervaren."

t
Ter dankbare herinnering aan

PETRUS PAULUS WIERÏS
echtgenoot van

Margarethe C. C. Nijenhuis

Geboren 13 Íebruari 1939 te Heerlen.
Overleden 30 maart 1988 te Landgraaf.

Op 4 april 1988, na een plechtige uitvaart-
dienst in de St. JozeÍkerk te Waubach, gecre-

meerd in het crematorium te Heerlen.

Juist voor het paasfeest, waarop men de ver-
riizenis van Christus viert, hebben wij af-
scheid moeten nemen van onze lieve en zorg-
zame echtgenoot en vader. Te vroeg naar
menselijke begrippen is hij van ons heenge-
gaan. We hadden nog zoveel plannen samen.
Maar als leven liiden wordt, komt de dood
als een verlossing. Deze dood heeÍt een
einde gemaakt aan een wèlbesteed en vrucht-
baar leven. Hij hield van het leven en alles
wat hij deed, deed hii met de volle inzet van

zijn persoon. Zeer plichtsgetrouw, accuraat €n
mèt een hoge perfectie deed hij zijn werk.
Ziin inzel voor zijn gezin en de verenigingen
was voor de volle honderd procent. Toch wist
Piet ook te relativeren en met de nodige
humor bepaalde situaties te accepteren.
Met dezelÍde inzet waarmee hij ziin werk
deed, wist hij ook ziin ziek-zijn een plaats in
zijn leven te geven. Hij heeÍt gevochten tot
het laatste moment. ln zijn eigen vertrouwde
omgeving is hij op 49-jarige leeÍtiid, zacht en
kalm, nog gesterkl door de ziekenzalving, in-
geslapen. Wii zullen hem missen maar we
weten dat hij zijn taak heeÍt volbracht.
Door ons gelooÍ weten wij dat hii nu is op-
genomen in de vreugde van de verrezen Heer.
Voor Piet zal het nu altijd ,,Pasen" zijn.
Dat hij ruste in vrède. Amen.

Voor Uw meeleven tiidens ziln ziekte, zijn
overlijden en de uitvaart zeggen wij U onze
oprechte dank.

Gertie
Marion

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 15 mei om 10.45 uur in de
parochiekerk van de H. JozeÍ te Waubach.
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