
Uw medeleven In deze droeve dagen 

wee voor ons een troost. 

W!J zijn U er oprecht dankbaar voor. 

Familie Lymbach 

t 
In dankbare herinnering aan mijn lieve man 

en onze zorgzame vader en opa 

JOZEPHUS LOUIS L YMBACH 
echtgenoot van ISABELLA LEIJS 

HIJ werd geboren 11 maart 1001 te Bergen op Zoom 
en overleed 1 februari 1978 te Hengelo (0). 

na voorzien te zijn van het sacrament der zieken. 
De crematie vond plaats 6 februari 

te Usselo. 

Een gedachtenlsprentje kan slechts ten dele Iemand 
in onze herinnering vasthouden. Dat kan wel 1n 
ons hart. 
Diep in ons hart dragen wij aan vader en opa een 
herinnering mee die we niet licht zullen vergeten. 
HiJ was een mens om van te houden. Wij hebben 
m hem een zorgzame man en vader gehad die met 
veel inzet, liefde en toewijding werkte en leefde 
voor het geluk van z•Jn vrouw en kinderen. 
Zijn kleinkinderen hadden een uitgelezen plaats tn 
zijn hart. H~ vond het leuk en lijn als ze bij hem 
op bezoek weren. HIJ was een zeer soclaalvoelend 
man doe jarenlang werkzaam was in allerlei organ1· 
satles en verenigingen. 
Wegens zijn vele verdiensten ontving hij de kerke· 
lljke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontlflce. 
Voor zich zelf was hij sober en zuinig. Uiterlijk 
vertoon was hem vreemd. Hij deed zijn werk graag 
en vol plichtsbetrachting. Van huis uit heeft hij een 
diep geloof In God meegekregen waaraan hij altijd 
trouw Is gebleven. HIJ heeft zijn leven gebouwd op 
God. Tot het laatste toe bij volle kennis heeft hij, 
na afscheid genomen te hebben van zijn vrouw en 
kinderen, zijn leven gelegd in de handen van God. 
Wij willen onze dank voor alles wat hij voor one 
betekend heeft Qelovlg samenvatten In dit gebed· 
Goede God, geef een vader en opa de welverdien· 
de rust en leid hem binnen in Uw vaderhuis 


