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Te Waldenrath aanschouwde hij op 1 juli 1913 het 
levenslicht. Gesterkt met de sacramenten voor de 
zieken overleed hij toch nog vrij onverwacht in het 
ziekenhuis te Sittard op 5 maart 1979. Na een 
plechtige eucharistieviering werd hij op het kerkhof 
te Pey, dat mede door zijn toedoen ommuurd is, 
te ruste gelegd op 8 maart d.o.v. 

De laatste jaren verbleef Hein Loete, zoals hij door 
velen werd genoemd, diverse malen in het zieken
huis. Dank zij de deskundigheid van de doktoren, 
waarin hij een rotsvast vertrouwen had, en zijn 
eigen onblusbare wil om verder te leven herstelde 
hij telkens weer. 
Toen hij de laatste keer werd opgenomen, konden 
ook deze hem helaas niet meer redden. In het ge
lovig vertrouwen dat de mens wikt en dat God 
uiteindelijk beschikt, heeft hij het einde geaccepteerd 
terwijl hij omringd werd door zijn vrouw en kinderen. 
Vijf en zestig jaar was deze joviale. arbeidzame en 
eenvoudige mens op tocht. Op tocht bijv. om 
gedurende twee en dertig jaar in de mijn onder
grondse arbeid te verrichten en om vier jaar als 
medewerker van de Westrom-bedrijven links en 
rechts diensten te bewijzen. 
Met dit alles voorzag hij in zijn levensonderhoud 
en in dat van hen, die aan zijn zorgende liefde 
waren toevertrouwd. Op tocht ook met zijn auto 
om de getrouwde kinderen zijn diensten aan te 
bieden of om te genieten van Gods vrije en mooie 
natuur. Tenslotte ook op tocht naar zijn en onze 

God, in wie hij geloofde, op wie hij vertrouwde 
en die hij op zijn manier lief had. 
Mijn dierbare vrouw, kinderen, kleinkinderen, 
familieleden, vroegere buren van Pey en buren van 
Koningsbosch, kennissen, heel graag was ik nog 
langere tijd bij jullie gebleven; nu dit echter niet 
zo is vraag ik jullie elkaar te troosten met de ge
lovige zekerheid dat dit geen afscheid voor altijd 
is, maar dat we elkaar eens zullen weerzien in de 
nieuwe hemel en op de nieuwe aarde waar ik nu 
verder leef zonder de ongemakken van de laatste 
jaren. Vandaar zal ik een voorspreker voor jullie zijn. 

Voor Uw tekenen van medeleven tijdens 
de ziekte, bij het overlijden en de begrafenis 
van onze dierbare, betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

A. M. Loete-van Pol, 
kinderen en kleinkinderen. 
Familie Loete 
Familie van Pol. 

De plechtige Zeswekendienst heeft plaats 
op zondag 22 april 1979 om 11.30 uur in de 
parochiekerk van 0. L. Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen te Pey. Wij nodigen U uit 
deze te komen meevieren. 
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