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Laat mü verder leven 
in Uw herinnering. 



T~·r d<1nkbare hNinrwrillg <~an 

GRAD ABELS 
~-thtgenoot van 
Hanneke Kops 

Hij ''erd geboreu te Mill op 12 .tpril 1915 eu tij
dtil g~·.,terkt door het Sacrament Vi111 de Zieken 
o\t·rlt't'd hij rn het ~ladsziekenhut' lt• Boxmeer 
up :! cll•c:ember 19!!7. 
\\'11 Jlotlllt'n dlscheid litil ht•m in de JldttKhle· 
lwd., , .,IJl dt• H. Willihrorcluo, tt• M11l op i dt>telll· 
ht•l 1!1!!7 t·n hehhen ht'm op hPI l..t•rkhol o~ld<t.tr 
hegral't'l) 

(jr,tli Wds een 11'\'fellen Jlleno,. rtll' ift•t•l eenVOll· 
d11l dtKlr hel leven giug ~hj \\,.., lllt:'l veel 
!.l~·wend en heeft h~·l Wdl mcJt'Jhtke IIJd~·n m<K~ 
h·n doornldken. t\1 van jongXJf ddn had hij Ie 
k<ullpt:n lllelziektes. L<1ngt• jaren "d' hij mvah
ele t•n leefde IHj thuis met IIIOl'(jl'r 111 allE' t'l'll· 
1·oud Wel wi~t hij zich got•d bezJI( te houden en 
\\erklt• grilitg in ZIJfl I UlO De Vt•le l"OIIt<ICit'll mei 
1 rienclt'n en hurt•n deden hem ~cwd Hij kun 
mei tedereen owrweg, omdal htt voor tlchzell 
lll'en preientJes l1<td Wie btt hem Milklopte 
kou rekeueu op zitn warme beldn!!o,lelhng. H11 
o,lond dilijd klaar als h1j lt'llland kun hefpen 

De v1ering van ZIJn 1eerlll( rang huwehjksjubl· 
leum was een gluri~-da!! in zijn leven. en een 
IJt'kruning van zon·d t<~ren hel en leed samen 
mei moeder. 
l\lt•l groot geduld hel'lt hij de problemen en on
gemdkken van zijn zil'kt\' gt'dwgen. Ab men 
hem vroeg hut• hij hrl lll.tdkle. was zttll ani· 
wcKJrd altijd ill'IIPifde lier w;ts altiiel fl<lt'<l': 
<Ktk toen hij 111 11111 l.tdl.,le dagc•n lt't'l Ie htdt•n 
h.td Op eu.~t'll 11"1/.»t:k en vol 01 erl(dl t' onlvnJg 
lt11111 wout gel11ul lwt S.u rameul \illl dt• Zieken 
Pil \\ 1\t Zll'h hwrcluor gc·,ll'rkl 1·oor tft• d.tgt·n 
tilt' nog konlt'n /OIIcit•fi 
WiJ. til t' hl'lll zo <lierh,c.cr war!'ll t.crllt>ll ht•IJJ 111 

OIIZt' heriJll1l'fl llll lirlt'll voorlil'\'l'll mab hiJ 
voor flll~ WilS t't'll lttt't.!t'"lld<' t't hlgc•ruHJI. t't'll 
/nn(Zctlllt' Vdder c•n t'l'll lilllt' op.t 
\lo~e Vitder nu ""lt'll 111 tiP gwle liPide Villl 
(;.KJ 

tl.tri\'J iik ddl1k \OOI IIW lll!'tfPit•\PI1 lllt'l llllS hiJ 
/lilt '''''"1'11 1'11 ltt·~r,tit•lfro, 

I \ I. -\beb·KOJI\ 
&·tt t'l1 \ldr\ 
t'll kiemkrudt·rt•n 


