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Ter dankbare herinnering aan 

Jezus -'- Maria + Jozef 

Wil in Uw gebeden gedenken 

SJIA KOHL 

echtgenoot van 

José Keulen 

Hij werd geboren te Mechelen 21 september 
1922. We hebben afscheid van hem moeten ne
men op 13 juni 1995. Na een plechtige Eucharis
tieviering in de parochiekerk van de H. Petrus te 
Gulpen. hebben wij hem op 17 juni te rusten ge
legd. op het R.K.-kerkhof te Gulpen. 

Wij gedenken dankbaar onze dierbare omdat 
wij in hem een heel eenvoudige echtgenoot. 
vader. schoonvader en opa hebben leren ken
nen en waarderen. Z ijn leven werd gekenmerkt 
door een intensieve werklust en een groot 
plichtsbesef. Altijd stond hij klaar voor anderen, 
niemand deed tevergeefs een beroep op hem. 
Pap was een man van weinig woorden. En zij 
die hem maar oppervlakkig kenden zagen geen 
of weinig emoties. maar zij die pap beter hebben 
leren kennen weten dat hij heel veel plezier 
beleefde, aan de kleine dingen die het leven zo 
aangenaam kunnen maken, de natuur, zijn tuin 
met de bloemen en zijn vogels. 

In zijn vele jaren van gezondheid en kracht. was 
hij een blijmoedig en opgewekt mens, die het 
leven met gevoel voor humor benaderde en zich 
graag met iedereen die hij kende. onderhield. 
Zo leefde hij gelukkig en tevreden in de kring 
van zijn fami lie. 
Maar de laatste jaren van zijn leven zijn moeilijk 
en zwaar geweest. Hij mocht zich van uur tot uur 
gesteund weten door zijn lieve vrouw. En dat 
heeft hij erg op prijs gesteld, daar was hij intens 
dankbaar voor. Trouw aan het overgeleverde 
geloo f en geloofspraktijk 1s hij door het leven 
gegaan. In dat geloof is hij ook gestorven. 

Je bént niet dood - de Heer heeft je geroepen 
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis; 
Je hoeft geen rust meer te zóeken, 
Je hébt ze nu - want je bent veilig thuis. 
Je bent niet dood - je mag voor eeuwig leven: 
Je bent verlost van onvolkomenheid, 
van pijn en van verdriet. 

De familie dankt U hartelijk voor de blijken van 
medeleven welke zij ti jdens zijn ziekte en bij het 
overli1den van U mocht ontvangen. 

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor
den op zondag 30 juli 1995 om 10.00 uur, in de 
dekenale kerk van de H. Petrus te G ulpen. 


