


Ter dankbare herinnering aan 

HENDRICUS GEBOERS 

geboren 11 oktober 1901 en op 2 februari 1977 
overleden in zijn geboorteplaats Liessel. 

echtgenoot van 

Wilhelmina Maria Joosten 

De Heer had deze voordurend zorgzame en 
bezorgde mens een grote mate van wijsheid en 
doorzicht geschonken, en bovenal een diep 
verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte van 
zijn medemens. Eenvoudig, wars van onoprecht 
vertoon, hield hij tegelijk van goede vormen en 
een verzo r gde levensstijl. Zijn kinderen hield hij 
de juist normen van godsdienstzin en deugdelijk · 
heid voor, die hij zelf als het meeste waarde 
volle in het leven zag . God zegende zijn arbeid 
tesamen met zijn trouwe levensgezellin, zijn 
kinderen en kleinkinderen, die hem zo na aan 
het hart lagen. Hij was het middelpunt van zijn 
familie, bezorgd voor het welzijn van zijn broers 
en zuster, die hij als een vader wist te vermanen 
en te bemoedigen. 
Hij vond God telkens weer terug in de vrucht· 
baarheid en schoonheid van de natuur, hij hield 
van vogels en vissen, hij verloor nooit de 
kinderlijke blijheid om eenvoudige dingen. Zulk 
een leven is waard geleefd te worden . Wij allen 
bewaren aan hem een blijvende herinnering, als 
aan iemand die, zonder dat hij het zelf wist, een 
grote invloed had op de velen die hem gekend 
hebben. 

Zijn ziekbed was zwaar, maar de liefdevolle 
zorgen van zijn vrouw en kinderen verzachten 
zijn leed en daarvoor was en blijft hij hen 
dankbaar. De Heer zal hem nu , bevrijd van alle 
zorgen van harte laten genieten van een b l ijvend 
geluk, en hij zal daarboven, evengoed als hij het 
hier was, voor ons een hechte steun zijn. Het zal 
niet moeilijk zijn aan hem te blijven denken en 
voor hem met vertrouwen te bidden in het 
geloof waarin hij ons is voorgegaan. 
Heer geef hem de eeuwige blijschap. Hij ruste in 
vrede Heilige Moeder Gods, 0. L. Vrouw van 

Roermond wees zijn voorspraak. 

Wij danken van harte allen die op enigerlei wijze 
met ons hebben meegeleefd in deze dagen van 
rouw en bevelen onze geliefde overledene aan in 
Uw gebeden . 

Familie Geboers-Joosten 


