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Ter dankbare herinnering aan 

PIERRE HUBERT WOLFS 

echtgenoot van wijlen 

Hubertina Olislagers. 

Hij werd op 1 mei 1913 te 's-Gravenvoeren (B.) 
geboren . Woonachtig te Mariadorp-Eijsden over
leed hij voorzien van de H. Sacramenten op zondag 
12 augustus 1990 in het ziekenhuis te Maastricht. 

Op vrijdag 17 augustus werd hij op de 
begraafplaats te Eijsden begraven. 

t 
Op de dag, waarop hij ieder jaar in de Sarcra
mentsprocessie de vlag van zijn geliefde S.V.M .E. 
droeg, is Pierre door zijn Heer geroepen. 
Meer dan 40 jaar werkte hij voor zijn gezin op de 
ZinkwitMij te Eijsden en voortdurend was hij 
bezorgd over het welzijn van zijn dierbaren. Groot 
was dan ook zijn verdriet over het sterven van zijn 
echtgenote en van zijn zoon; des te inn iger hie ld 
hij van zijn dochter en schoonzoon en van zijn 
twee kleinkinderen. Dankbaar voor zijn voort
durende zorg hielpen dezen hem zijn verdriet te 
dragen; bij hen was hij zo graag. 
Rustig en eenvoudig van aard als hij was, was hij 
met iedereen bevriend en zijn groet was steeds 
welgemeend. Zijn ontspanning vond hij in zijn 

tuin, waar hij groenten en planten kweekte en de 
dahlia's zijn trots waren. Maar bovenal was hij een 
trouwe en actieve supporter van zijn voetbalclub 
S V.M E., welke hij steunde en hielp, vvaar hij 
maar kon en waarvan de recente promotie hem 
grote voldoening gegeven heeft. 
Uiteindelijk werd zijn leven gedragen door zijn 
leven dig geloof in God. voor Wie hij leefde en tot 
Wie hij bad in Jezus' H. Kerk. Getrouw luisterde 
hij op Zon- en Feestdagen naar Jezus' Woord en 
richtte hij zijn leven met Jezus op God. Met een 
vertrouwvol hart heeft hij dan ook op de processie
zondag van Mariadorp de vlag van zijn leven in 
Gods handen gegeven. 

Wij danken U hartelijk voor Uw blijken van deel
neming ontvangen bij het overlijden en de be
grafenis van onze dierbare overledene. 

Familie Wolfs 
Fam ilie Olislagers 

De Zeswekendienst zal gehouden worden op 
zondag 23 september a.s. om 9.00 uur in de paro
chiekerk van Maria ten Hemel-op neming te 
Mariadorp-Eijsden. 

Begrafenis-and . G ebr .-Walpot. Eijsden Tel. 1244 


