


Ter dankbare herinnering aan 

MATHIAS GERHARD METTERNICH 

echtgenoot van 

JOHANNA FRANCISCA MARIA GROENEN 

Geboren te Losser 22 december 1906 en op ei
gen verzoek, voorzien van de H . Sacramenten 
der Zieken , overleden te Helmond op 12 april 
1979 en begraven te Mierlo-Hout op 17 april 
d.a.v. op het parochie-kerkhof. 

Martien heeft zeer vele mensen begeleid naar 
hun laatste rustplaats, maar nu zijn de achter
blijvenden, in de droevige omstandigheden om 
hem de laatste eer te bewijzen, die hij aan zo
velen heeft bewezen . 
Zó is nu eenmaal het leven, een komen en gaan, 
"heden ik en morgen gij", zo kon men wei eens 
horen uit zijn mond, die zó dikwijls dicht bij 
de dood had gestaan. 
Heel eenvoudig ging hij door het leven en in de 
39 jaren van zijn gelukkig huwelijk, deed hij 
alles, wat in zijn vermogen lag, om zijn dierbare 
echtgenote en geliefde kinderen te verzorgen en 
te begeleiden voor het verdere leven in de toe
komst. 
Ook zijn kleinkinderen namen in zijn hart een 
bijzondere plaats in . 
Na de eerste tekenen van zijn langdurige ziekte, 
bleef hij nog lange tijd behulpzaam en zorg
zaam, waarbij hij zijn gevoel voor humor niet 
verloor. 

Ook in het verenigingsleven was hij in zijn beste 
tijden zeer aktief en zó nodig ook zeer kritisch, 
maar toch had hij door zijn werkkring ver in de 
omtrek een zeer grote kring van vrienden en 
bekenden . 
Hij was 37 jaar lang lid van ons kerkkoor 
"Cantemus Domino" - "Laten we zingen voor 
de Heer" en vele jaren een aktief bestuursl id . 
Honderden malen, tot enkele weken geleden, 
heeft hij met de andere koorzangers gezongen : 
"In Paradisum deducant te Angeli " - " Moge 
de engelen u voeren naar het paradijs ." 
1 n deze Paastijd is deze diep gelovige en zeer 
godsdienstige man, die zo dikwijls gezongen 
heeft : " Victmae faschali laudes immolent 
Christiani" - "Moge de christenen aan het 
Paaslam nu een loflied offeren" naar een nieuw 
leven overgegaan bij de Verrezen Heer. 
Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen 
familieleden, vrienden en bekenden, hartelijk 
dank voor uw liefde, vriendschap en belang
stelling. Vaartwel totdat we allen samen de lof 
zingen voor de Heer. 

Tot weerziens. 

Voor de vele blijken van medeleven , betoond 
bij het overlijden en de begrafenis van mijn 
dierbare man, onze zorgzame vader en I ieve opa, 
zeggen wij U hartelijk dank. 

J.F .M. Metternich - Groenen 
kinderen en kleinkinderen . 

Helmond, april 1979. 


