
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



Als dankbare herinnering aan 

MATHIEU L'HOMME 
echtgenoot van 

Annemie Schoenmaeckers 
Adjunkt-Direkteurvan de St. Petrus Mavo te Gulpen. 

Hij werd geboren te Wittem 24 februari 1932. 
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken over
leed hij in het ziekenhuis "St. Annadal" te Maas
tricht op 20 februari 1983. 
Wij legden zijn lichaam ter ruste op het kerkhof te 
Margraten op 23 februari d;o.v. in vertrouwen op 
de eeuwige Verrijzen is. 

Mathieu was een goede man en zorgzame vader. 
Voor zijn vrouw en kinderen was hem niets te veel. 
Altijd stond hij voor hen klaar. Hij bracht vreugde 
in huis, altijd opgewekt en levenslustig, altijd een 
glimlach op zijn gezicht en vreugde in zijn ogen. 
Met hart en ziel gaf hij zich aan het onderwijs. Hij 
was een geboren leraar en opvoeder, die een bij
zondere invloed ten goede had op de jeugd. Eerst 
als leraar, later als adjunkt-direkteur in sympathie
ke samenwerking met al zijn collega's, in volle toe
wijding aan de leerlingen. 
Eenvoudig, spontaan en hartelijk van karakter was 
hij een echte vriend in de omgang en altijd bereid 
om anderen te helpen. Daarom was hij bemind bij 
God en bij de mensen . 
Hij was een liefhebber van de natuur. Al wandelend 
kon hij intens genieten van de schoonheid in Gods 
schepping. 
Heel zijn leven werd getekend door een rotsvast 
geloof, zichtbaar in een eerlijke christelijke levens
houding. Hij vond samen met zijn gezin de kracht 
hiervoor in de wekelijkse Eucharistieviering. 

1 n de kracht van zijn leven gebroken door een 
ernstige ziekte, overvielen hem hulpeloosheid en 
pijnen; maar geen woord van ongeduld, geen klacht 
kwam over zijn lï'ppan. Met groot geduld droeg hij 
zijn lijden, steeds hopend op beterschap, om te 
kunnen leven en zorgen voor zijn dierbaren. 
God beschikte anders, en als diepgelovige man leg
de hij zich met volle berusting neer voor Gods 
H.Wil. 
Gelukkig de mens die zo leeft, lijdt en sterft in 
overgave aan Gods H. Wil. Want hij die met Chris
tus geleden heeft, zal ook eeuwig met Christus ge
lukkig zijn . 
Lieve Annemie, Jules en Cyrille, mijn heengaan is 
een groot offer voor jullie. Over de dood heen blij
ven wij met elkaar verbonden door liefde, dank
baarheid en gebed. 
Beste familie, collega's, leerlingen en vrienden, 
veel dank voor Uw vriendschap en genegenheid. 
Bidden wij voor elkaar tot een gelukkig weerzien 
bij God. . 

Wij danken U hartelijk voor het medeleven onder
vonden bij het overlijden en de begrafenis van hem 
die ons zo dierbaar was. 

Annemie L'homme-Schoenmaeckers, 
Jules, Cyrille 

De plechtige zeswekendienst zal plaats vinden op 
Paaszondag 3 april a.s. om 11.30 uur in de parochie
kerk van de H. Margarita te Margraten. 

Druk 'Comar' B.V.· Margraten 


