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Dankbaar blijven, *ii gedenken:

KAREL JOSEPH WOLTERS
echtgenoot van

GEESJE SCHURER

Hij werd geboren op I januari 1912 in Ubach
over Worms.
Hij ontving het Sacrament van de zieken en is
overleden op 2 juni 1982 te Ubach over Worms.
De crematie vond plaats op 7 juni d.o.v. te
lmstenrade (Heerlen).

Eenvoud en goedheid waren zijn meest op-
vallende karaktertrekken. Hij wilde niet op de
voorgrond komen, maar kon genieten van vele
kleine dingen.
Zijn gezin en zijn kleinkinderen waren alles
voor hem. Vol zorg en toewijding heeft hij
zijn vrouw gesteund en begeleid in de weken
van haar ziekte. Zijn laatste nacht bracht hij
voor een groot deel wakend bij haar door
tijdens een hevig onweer.
Hij hield van de natuur en wandelde elke

dag, genietend van het bloeiende leven om
hem heen. Dat leven trok hem ook aan in de
duiven, waarvan Ëii hield. Maar zijn eigen
leven brak plotseling af. Hij wilde opstaan en
vie! op hetzelfde ogenblik terug op zijn bed.
We mogen in geloof zeggen, dat hij toen viel
in de liefdevolle armen van de levende God
en Schepper.
Dit leven op aarde is voorbij, maar hij leeft
voort in het huis van de Vader, waar hij mag
genieten van vele ongeziene en ongekende
dingen. Hij blijÍt ook leven in onze herinne-
ring en wij bidden voor hem:
God, Sehepper en Vader, begin en einde van
al wat bestaat, neem deze overledene, Karel,
op in Uw huis en laat hem voor altijd leven
bij U. Moge hij rusten in vrede.

De familie Wolters dankt u allen hartelijk voor
uw medeleven bij het overlijden en, de cre-
matie.

+

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 17 juli a.s. om 19.00 uur
in de parochiekerk van de H. Theresia en
Don Bosco te Lauradorp.

Begr. en Grem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tet.311978


