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Ter dankbare herinnering aan 

Leonard Hubert Görz 
weduwnaar van 

Johanna Theodora Hoven 
Geboren te Sittard 15 april 1892. Nadat de 
·kerk hem had mogen zalven tot gelijkvormig
heid aan 0'1ristus' dood en opstanding, is 
hij 27 augustus 1979 zijn echtgenote gevolgd 
naar het hemels Jeruzalem. 
De EucharistievierinQ bij de uitvaart had 
plaats in de parochiekerk "De Goede Her
der" te Dinxperlo op 31 augustus, waarna 
zijn 1 ic haam te ruste werd gelegd op het 
r.k. kerkhof te Breedenbroek. 

Harde arbeid en diepe godsdienstigheid 
stelden hem in staat, samen met zijn dier
bare echtgenote, een mooi gezin op te 
bouwen. God schonk •hem een lang leven. 
Heel zijn leven was een voorbereiding op 
een goed einde. 
Hij hield van de natuur. Met veel plezier 
werkte hiJ in de tuin. De tuin was zijn hobby. 
Daarmee gaf hij kans aan planten en bloe
men om tot nieuw leven te komen in de 
zomer, waarmee hij anderen een verrassing 
bezorgde. 
Zijn vertrouwen in de natuur was even van 
zelfsprekend als zijn verlrouwen op God. 
Zo hebben wij hem in zijn goede dagen ge
kend, vroom en eenvoudig en nauwgezet 
van geweten, een vader en opa, die we 
nooit zullen vergeten. 
Dankbaar was hij voor zijn gelukkige "oude 
dag" door zijn kinderen hem bezorgd. 

Vervuld van innige dankbaarheid vooral je
gens Anny en Frans die hem tot het laatst 
toe zo goed •hebben verzorgd, was hij zó 
blij dat hij bij hen mocnt blijven tot God 
hem riep. 
Dierbare kinderen en kleinkinderen; heel veel 
dank voor alle l iefde, zorg en goedheid mij 
bewezen. Leeft met elkaar in liefde en 
bidt, dat wij allen op het einde van ons 
leven Hem mogen ontmoeten, die alleEJn ons. 
op aarde kan veranderen in een eeuwigheid 
van geluk met Hem en met elkander. 

Heer, laat vader en opa nu voor altijd delen 
in de vreugde van cnze verrezen Heer. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte, het 
overlijden en de begrafenis van onze lieve 
vader en opa 

Leonard ,Hubert Görz 

zeç,gen wij u hartelijk dank. 

kinderen, kleinkinderen 
en achterl<leinkind 

Dinxperlo, augustus 1979 


