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Paulus Dominicus van Laer 
echtgenoot van 

Johanna Maria Caenen 

Hij wc,:nJ geboren op 12 Januari ~~~:? te Sw~tlmtn 

Hij o'erleed n · t' ·n konston,l•g ,, .. klN:d, l»e·)(,·muhgrl 
door de H. ~ .. n.IPu.:nt~n tlu /tt'-.('n, op tl~mdt-rdag 

6 februan 1%9 u• het St. juufhospaaal tt ~~rLradl· 

"" hij •~o.·rd be•ralen up 11 februau do' op het 
r k lerkbof un de parochie H. v.n«ntiut a Paulo Ie 

Brunssum-Run!'-N:o 

DankOOiar kan men allt'tn teruadtnltn B!D d1t mooi~ 

htn~e ]e,·en \'80 C't'O got.-de tD \Ko1org.Jc mC'DI. ÛHt"h 

ZiJD hem nu:t IK:"p~utr,J ~.tt·M('\t·n, •naar hij is er nooit 
door ootmc)t·d·~d. umdat luj t:tn naan \ttn groot grloof 

e n nauwgezette toe" IJdmg was \'t.·nnHI~'·ol JUf1R htJ 

om meL God en zijn b1.·1h~t.·n 

Hij was rt.•d•hNYnli~ u1 waarachtiK. gt'en man d1e Op 

de voor).tronrl nact , maar ""el u:mand dil" tich cc,n~e· 

qucnt c.•rl zonder twijfelen gaf trltn wAt hij inzag als 

tijn plichL 
In de omgang m~t anderen Wtl'l hij handijk e r'l gast· 
\'rij en kl·nmoktc hem 'tiJn hdnng~u·lling en aeestigh(•id. 

Hij genooi ervan wanneer hij icmund l'l'l'l .R<·nm:gen 
kon doen De laatste levtnsjan.:n f)Odl'f\•Ond hij zijn 

o;Jecds erger wordende sleduhuu·ndlu:id ai'J een ong<·· 
mak dat hc.·m \'CU:cru.dMmdc. Tu~;h wos hij d~tnkhaar 

voor n·der bezoek 

E<!n kortstondig liekbed betehndc 'OQ' hem rle dood, 

maon hiJ wa<~ n•ec b~ng om tt• 'ltcn·cn omd;H hij 

intunief toch \-ocMe dat tun uur J.(d.omen w:tJ . 

Moeder en LOOn. "'ij Lijn Hl Go<h hand E4:rw,uudL-" 
lU'-ter~ en bewoneu \30 Huue Lourst•. hc.·ht clanl \lOM 

u"' HiendeliJkheid . lie\'e f3mJiiclto<f,:n, tot llt:Di 

En gij all~n. dn: d:t ft.c.,t. hi•lt \·oor mij "'" Ontt• 
\'ader tn gedenk mij in h<·l H. ~hoofler 
Tot wccr:uens in de \t~e \an de Vcrruc.-n HC't'r. 

\ 'oor uw bandijke deelnem•ng be;tuig~o·n \\iJ U hitr· 
mede onze opu~chc.: dank 

J, M. '"" LRt·r-CK<'Iltn 
11. ''an LR er J>r. 

De p)erhtigo >cswckcndicnsl tal plaats hebben op 

zaterdag 29 maart 1969 om 19.00 uur in de J>&rochie· 
kerk van de H. Vincentius aPaulo te Brunuum-Rumptn. 


