
Ter herinner•ng aan 

FRANS SPARLA 
weduwnaar van 

MARIA WENN 

• Vaals, 10 februari 1903 

t Vaals, 6 december 1988 

Begraven op het r.k. kerkhof aldaar. 

Voor het medeleven, betoond bij het overlijden 
en de begrafenis van onze goede vader en 
opa danken wij u allen van harte. 

Kinderen en kleinkinderen Sparta 

De plechtige zeswekendienst zal gehouden 
worden op zaterdag 21 jan. a.s. om 19.00 uur 
in de parochiekerk van de H. Paulus te Vaals. 

"Advent: wachten op de geboorte van Gods 
Zoon. heel ons leven is een advent: 
geboren worden en wachten . . . 
cterven en wachten ... 
opniJuw leven bij God .. . " 

Na het sterven van moeder - nu bijna twee 
jaar geleden - brak voor vader een moeilijke 
lijd aan: iemand met wie je 64 jaar lief en 
leed gedeeld hebt, Iemand die Je bij de hand 
nam en mede de levensweg uitzette, is er niet 
meer ... en dan voel je exlra de pijn van het 
ouder worden, de eenzaamheid, de afnemende 
vita. teil en de haast onvermijdelijke ziektes; 
dan is de dood een verlossing . . . een bevrij· 
ding . . . ja de open deur naar het leven dat 
God ons beloofd heeft. 
Het leven van vader op deze wereld droeg de 
kenmerken van zorgzaamheid en liefde voor 
zijn kinderen, echt gemeende belangstelling 
voor de k!einkinderen, van rust en tevreden
heid voor zichzelf, trouw aan zijn geloof en de 
kerk, plicht en verantwoordelijkheid in de om
gang met anderen, en betrouwbaarheid in het 
verenigingsleven. 
Als mede-oprichter van Wit-Groen heeft hij 50 
Jaar de ·ups and downs' van zijn club als voor· 
zitter, bestuurslid, jeugdleider en naderhand 
als ere-voorzitter beleefd. Voor dat werk werd 
hij met diverse onderscheidingen geëerd. 
Moge God hem nu eren met de vervulling van 
eeuwig leven. Moge vader nu - verenigd met 
moeder - rusten In vrede! 


