
Moge dit prentie een bl11vende 
herinnering z11n aan 

HEIN QUIX 
echtgenoot van 

ANNIE WILLEMS 

H11 werd geboren te Sittard, 29 september 
1938 en overleed te Elsloo 3 februari 1990, 
voorzien van het H. Sacrament der Zieken. 
Hij werd te rusten gelegd op de algemene 
begraafplaats te Elsloo. 

We nemen afscheid van een lieve man en een 
bezorgde vader, een vriend voor velen. Hein. 
veel te vroeg ben 1e van ons heengegaan. We 
hadden fi1ne 1aren samen, zorgend voor Leon 
en Margo. We hebben het samen aangekund. 
Onze liefde voor elkaar en voor onze Kinderen 
was zo sterk dat we ook de moeili1ke dagen 
konden doorstaan. Jij ging ons daarin voor om 
steun te vinden aan elkaar. 

Pap ie was voor ons de beste vader die w11 or.s 
konden wensen. Met respect en ontzag blij· 
ven we aan 1e terug denken. Alti1d stond je voor 
ons klaar en telkens weer mochten we aan· 
vaarden dat ie het beste met ons voor had. We 
hebben veel van ie geleerd om te weten hoe in 

1ouw geest verder te leven. Vooral de laatste 
maanden voelden wij hoe sterk ie karakter 
was. Je stond open en eerlijk in het leven, 
waardoor 1e vele vrienden verwierf. hetgeen 
zich vooral bewees t11dens ie ziekte. Je was 
geduldig en dankbaar, we vonden het fijn om 
ie thuis te mogen verzorgen. Om dit alles 
zullen wij, mam, Leon. Margo en familie en 
vrienden je erg missen. Je hebt genoten van 
het leven, de goede strijd gestreden, je ka· 
rakter waardig. Veel rust was je op dit aardse 
leven niet gegund, 1e verlangde er wel naar. 
Moge het je gegeven z11n te rusten in God, in 
wie je in diep geloof alle vertrouwen had, 
Maria 1n nood, bid voor hem en voor ons. 

Aan allen die goed voor pap waren, tijdens zijn 
ziekte en bij dit afscheid, onze hartelijke dank. 

Familie Ouix·Willems 

De plechtige zeswekendienst zal worden ge· 
houden in de Manakerk te Elsloo op zondag 
18 maart om 1 0.30 uur 


