
Ter herinnering aan 

Karl Maassen 
echtgenoot van 

Elsje Ekken 

Hij werd geboren op 1 juli 1918 te Kerkrade. 
Hij overleed in het SL Jozefziekenhuis alhier op 4 
februari 1988, gezalfd met het H. Sacrament van de 
zieken. 

We hadden nooit verwacht dat hij ro vroeg van ons 
heen rou gaan. Zijn dood is vrij plotseling 
gekomen. 
Hij zal in onze herinnering blijven voonleven als 
een fijne echtgenoot, vader en opa. Vooral de 
kleinkinderen lagen hem na aan het hart. 
Bekend stond hij alom. Als grote kindervriend, vol 
levensvreugde en begiftigd met een grote dosis 
humor. Vanwege zijn opgewekt karakter was hij 
een geliefd mens, die de laatste jaren echt intens 
genoten heeft van 2ijn leven. Klagen zat er bij hem 
niet bij. 
Op sociaal vlak was hij ook aktief: als penning
meester en voorzitter van K. V.C.-Oranje en nu als 
erelid. Tot op het laatste moment is hij voorzitter 
gebleven van de Stichting Kantine Beheer van 

K.V.C. urz:. JG e.n "' -'•'Ot.i;crc j.uen LekleedJe hij 
eveneens de fu'lkt.~ van vooniner biJ de Katho
lieke Mijnwerkers Bond. 
Hij heeft een bewogen leven gekend. Maar hij nam 
het leven zoals het kwam. Hij was een diep ge
lovige man. 
We zullen hem missen nu hij niet meer bij ons is. 
Want er zal voortaan een plaats open blijven. 
Dit doet pijn maar we willen hem zeggen: "Meteen 
gerust hart kun je van ons heengaan. Je hebt ons 
blijheid en vreugde gegeven in ons leven. In de 
goedheid en de liefde, die je ons hebt gegeven, zul 
je voortaan bij ons verder leven. Bedankt voor 
alles." 
We geven hem nu uit handen en vertrouwen hem 
toe aan de goedheid en mensenliefde van God. 

Wij danken U voor Uw blijken van medeleven. 

De zeswekendienst houden wij op zaterdag 26 
maart a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk H. 
Maria Goreui te Kerkrade-Nulland. 

Ond. Begrafenis- en Crcmatiever. "Holz"Ü-.a.-
Tel. 045-453787. 


