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Dit zij U ter nagedachtenis aan 

M. H. J. W. Goltstein 
Adviseur en Oud.Hoofd Techn . Dienst Ziekenhuis Kerkrade 

echtgenoot van 

M. J. H. L. Heynen 

Guille Goltstein werd geboren te Guttecoven op 
27 mei 1900 en overleed, gesterkt door de H. H. 
Sacramenten der Zieken, te Kerkrade -Holz op 
11 maart 1967 en werd aldaar begraven 15 maart 
d.a.v. 

Pa ging naar menselijke berekening te vroeg van 
ons weg. Hij had samen met Ma nog zoveel 
voornemens. 
Zonder aan zichzelf te denken en in volmaakt 
Godsvertrouwen gaf hij ons alles wat een man 
en vader geven kan . Daarnaast stelde hij z ijn 
vitale levenskrachten geheel in dienst van het 
ziekenhuis, waarin hij zijn voldoening vond, we
tend dat hij zijn medemens kon dienen. Hij, die 
altijd bereid was om iedereen te helpen, die het 
woord vijand niet kende, kreeg zelf tragischerwijs 
een ziekte waar geen hulp mocht baten. Lang , 
zaam maar zeker werden zijn krachten gesloopt. 
Met geduld en moed heeft hij zijn zware l ijden 
gedragen en moeten opgeven wat hij nog had 
willen voltooien . 
"Ma en kinderen, wij hadden zo graag nog bij 
elkaar willen blijven, zo graag willen lachen en 
elkaars problemen vertellen, maar God heeft het 
anders gewild. Laat elkaar niet in de steek en 
denk eraan, Ma telt nu voor twee" . 
.,Wie met Christus gestreden en geleden heeft, 
zal ook met hem verheerlijkt worden". 

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel nu 
de eeuwige rust. 

Laten wij hem allen in ons gebed vurig gedenken. 

Voor de inn ig e deelneming, ondervonden bij het 
overlijden en de begrafenis van mijn dierbare 
echtgenoot en onze vader 

M. H. J. W. Goltstein 

betuigen wij onze oprechte dank. 

Wed. L. Goltstein -Heynen 
en kinderen 

Kerkrade -Holz, 15 maart 1967 

De plechtige ZESWEKENDIENST heeft plaats 
op ZATERDAG 22 APRIL a.s. om 9 uur in de 
parochiekerk van de H. Catharina te Kerkrade -Holz 

E. K. B 0. 


