


Dankbare herinnering aan 

THEODOOR LAUMEN 

echtgenoot van 

Gertrud Esser 

Geboren 24-9-1896 te Gangelt 
Overleden 16-5-1981 te Susteren 

0 

Ruim 7 jaar geleden kwam hij met zijn 
vrouw van Koningsbosch, waar hij vanaf 
zijn 3e levensjaar had gewoond, naar 
Susteren. 
Het moet toch wel iets voor hem bete
kend hebben zijn boerderij te moeten 
verlaten, die hij op 65 jarige leeftijd aan 
een van z'n kinderen had overgedragen. 
Hij bleef nog meewerken, maar moest 
het toch rustiger aan gaan doen. 
Zo kwam hij met zijn vrouw in Susteren 
terecht waar ook een van zijn dochters 
woonde. 
Al heel gauw voelde .zij zich daar thuis. 
Zolang zijn gezondheid het toeliet gin
gen zij samen naar de middag voor de 
bejaarden. 
Dagelijks zag men hen samen naar de 
kerk gaan. 
Twee jaar geleden kwam daaraan een 
einde. Hij werd ziek. 

Hij vond het fijn iedere week thuis de 
Communie te kunnen ontvangen, want 
hij was een man met een diep geloof. 
Als man van het land wist hij zich in 
alles van God afhankelijk. 
In hem stelde hij al zijn vertrouwen, dat 
blijkt uit zijn geliefd gebed : ,,Neem af 
wat ons schadelijk is en geef ons wat 
ons zalig is" . 
We mogen erop vertrouwen dat God dit 
gebed nu volledig heeft verhoord en dat 
tot hem is gezegd : ,,Goede en trouwe 
dienaar, over weinig waart ge trouw, 
over veel zal ik U aanstellen, ga binnen 
in de vreugde van Uw Heer". 

Wij danken U van harte voor Uw mee
leven dat we mochten ondervinden bij 
zijn overlijden en zijn begrafenis. 

G. Laumen-Esser 
kinderen en kleinkinderen 

De plechtige zeswekendienst zal gehou
den worden op zondag 28 juni a.s. om 
11 .30 u. in de parochiekerk 0 . L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen te Mariaveld-Sus
teren. 
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