


ln de Vrede van de Fleer ging van ons heen

ARNOLD WIJNHOVEN
eclrtgencct van

ENNY JE§SEN

Geboren 23 mei l90l te Siitarcl, overleden 21
januari 1975 en 25 januari cl.a.v. begra,ren.
Denken wij aan l':em in ons gebec.l.

Van nature was hij een biij mens " Zijn cienken was
nooit zwart-wit, maar genuanceerd, teken van een
ontr,rrikkelde geest. Dit bleek vaak bij zijn interesse
voor mensen, ook jonge mensen. Voor ior-rge men-
sen legcle hij socpelheicl en merrselijke berraciering
aan cle dag. Hij hacl zo cle g;eclachte van: ,,I-"icuc1vcor iecler cie cleur open, cian sluít ie n!emancl
uitl"
Zíjn gezirr was hern ailes en in goecle en [<r,,rade
dagen bieef hij altijcl cle evenwichtige man, rnet
zarg en liefcle. Een cJraag gezien lid van het be-
jaardenbestuur. Eerr gcecle gezondheíd steunde zijn
optimistísche ievenskiji<. Geen wonder, clat deze
man, toen hij goed zíek werd, alleen maar kon
z.eggen: ,,[-loe kan dai toch allemaal zal" De man,
clie gerrakkelijk rrret probiemerr k!aar kvzam, stcncl
even voor het prcbleeirr van ziek kunrren v,,,orcjen
en n u m issch i err te r_rroeien sterrren. Een nroe i I ijkjaar nret. rreel pijr-li rïaàr zonder klagen, heeft hij
moeten cloorr-naken.
De goede God heeft lret einde rriet te lang Iaten
duren, en zorcler clooclstrijcl ging hii van clÀ aarcJe
weg.
In dani< voor het Ieven, vccr cle steun van zijn
vrouw, kincl err omgevinE, ís hij naar Gccl gegaan.
Een zo.nnige natuut-, een leirensblije geest, een gcecl
mens Iiet lcetekenis achter.
Hij ruste irr heilige vrede.

Begr. ondern. W. Wauben Sittard, tel. gS72

De familie dankt U hartelijk voor de lcliiken van
rnecleleven bij het overiijden en de hegrafenis.

De zeswekendierrst zel gehoucleri worden op zon-
dag 2 maart a.s. om .l.l.30 uur in de kerk van cle

H. Antonius van Padua te Ophorzen-Sittard.


