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JOSEPH HUBERT WTINEN,
Lid v,d. Aartsbroederschap der H. Familie
Secrefaris oan de Fanfare ,,Eendracht",
Geboren te Vaubach 29 Maart 1905,
overleed hij te Heerlen in het ziekenhuis
St. Joseph, voorzien van de H. Sacramenten 4 April 1932 en werd den 7 daaraan volgend te Waubach begraven.

Nauwelijks was een iaaÍ voorbii, dai ziin jongste
broeder in het midden zijoer dagen giug uaBr d€
poorten des grafs, toeo de oo'rerbiddeliike dood ook
hem wenkte om de eeuwigheid in te gaan.
In korten tijd had een wreede ziekte zijn iizerstelk
gestel verwoest. De liefderijkste verplegiag en de be-,
kwaamste kunde in het meest modern ingerichte
ziekenhuis aan hem besteed, wardn iidel en vruchteloos. Zclf gevoelde hil, dat liin levensdageo geteld
waren, doch de vrees zijo goede ouders te bedroeven
door te spreken ov€Í zqn aaustaand heengaan deed
hem daarover zwijgen. Meer en mter trok hij zicfu
in ziin binn€nste terug en weigerde bezoek te ontvangen om zich meer et meet met God te kunneu
veÍeenigen.

Hii

mocht gerust terug ?ien op ziio l€vens-

weg, Want hii had zijn dagen geheiligd door veel
gebed, door het dagelijksch bijwoaen der H. Mis,
door dc dagelilksche H. Comr.unie, door eeu teedere
godsviucht tot de Moeder Gods. Hieraen datrkt hii
dao ook het vcorecht om evenals zijn broeder deze
aarde te mogen verlateD, toeo de Kerk het feest van

, Maria Boodschap vierdel
Dierbare ouders, broeders eo zusters weeot niet,
want zoolatrg ik bij u was, was ik er door Gods Wil.
Nu heefr de Heer mij geroepen en daaroo ben ik
heengegaan; daarboven hoop ik u eenmaal wcer

te

zien.

ED gii mijn vrienden, tootrt 6ij .uwe liefde, door
eij in uwe gebeden te gedeoken. Vaartwel.
r Miio Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.
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