
• Wij vragen uw gebed voor 

Hubertus Johannes 
van As 

echtgenoot van 
Adriana van Raak 

Hij werd geboren op 1 september 1909 
te Beuningen bij Nijmegen en overleed 
op 3 juli 1986 in het ziekenhuis te 
Heerlen. Na een plechtige eucharistie
viering hebben wij hem te rusten gelegd 
op het kerkhof in zijn woonplaats Eygels
hoven. 

Vader 
Wie weert den nood en breekt het brood 

in edel zelf vergeten? 
Wie geeft dan raad en leert den daad, 

wie is er wil en weten? 
De Vader in wiens rustig oog 

we ons leven mogen schouwen. 
De man die nooit of nooit bedroog 

ons kinderlijk vertrouwen. 

Een gedicht dat een paneel siert, dat 
onze ouders drie en veertig jaar geleden 
bij hun huwelijk gekregen hebben. Een 
gedicht dat Pa ten voeten uit schildert. 
Zorg had hij voor zijn vrouw en heel zijn 

gezin . Zijn grote hobby, het biljarten 
getuigt van zijn rustig oog ook buiten 
deze liefhebberij . Hij had ook oog voor 
de ander:jarenlang was hij voorzitter van 
de biljartvereniging d'r Bemd, jarenlang 
ook was hij lid van de ziekensectie en 
sectuur lid van de felicitatiedienst. 
Zijn zorg - en zijn godsdienstigheid -
bleek ook op de momenten dat hij niet 
kon slapen : denkbee!dig maakte hij dan 
een tocht langs zijn kinderen , kleinkin
deren en overige familieleden , en als hij 
dan daar "aankwam" bad hij voor zijn 
familieleden, die daar woonden . Dat is 
zorg voor de medemens; dat is geloof ! 
Hij is nu thuis bij God; daarop mogen wij 
vast vertrouwen. Nu is het onze beurt: 
onze gebeden mogen hem vergezellen . 

Wij danken U voor het medeleven, be
toond bij de ziekte, het overlijden en de 
begrafenis van onze dierbare. Wij nodi
gen U uit voor het bijwonen van de 
zeswekendienst die gehouden zal wor
den op zaterdag 16 augustus om 19.00 
uur in de parochiekerk van St. Jan de 
Doper te Eygelshoven. 

Mevr. van As-van Raak 
kinderen en kleinkinderen 


