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t Op Hemelvaartsdag overleed tot onze diepe droef
heid, vrij plotseling, voorzien van het H. Oliesel, 

in de leeftijd van 22 jaren, onze dierbare doohter. =·

ter, behuwdzuster, tante en nicht 

HELENA MARIA GIELEN 
Wij bevelen haar ziel in uw godvruchtige gebeden aan. 

De diepbedroefde familie: 
Heksenber-g : Cb. Glelen-Klamerek 

Kaalheide : M. J. Hermans-Gleien en 

Heksenberg 
Nieuw-Einde 

Heksenberg : 

kinderen 
A. H. J. Ewijk-Gleien en kind 
C, J, Gleien-Daim en kind 
L. Gleien en verloofde
Famute Gleien
Fa.mille Klamerek 

Heksenberg, 23 mei 1963. 
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafe
nis zal plaats vinden op maandag 27 mei a.s., in de 
�ochiekerk va.n de H. Gerardus Majella te He!csen
berg, om 9.30 uur. Bijeenkomst aan het sterfhuis Hee
renweg 199, om 9 uur. 
Zij diie geen kennisgeving mochten an.tvan,gen gelie
ven dit toe te schrijven aan de droevige omstandighe
:len waarin wij Oil5 bevinden, en deze advertentie als 
rodanig te beschouwen. Rozenkransgebed na de H. 
Mis van 17 uur tot 17.45 uur in de kerk. 

Enige en algemene kennisgeving 

t Heden nam God in Zijn oneindige goedheid en 
liefde tt>t Zich, na een lan,gdurige ziekte, voorzien 

van de Genademiddelen VII/Il de H. Kerk, in de ouder
d.om van 65 jaar, mijn lieve echtgenote, onze zorgza
me moede1', schoomnoeder, grootmoeder, zuste-r, 
schoonzuster, tante en nicht 

ANNA MARIA ELISABETH 
VAN DE WEIJER 
Lid van de H. Familie 

echtgenote van 
JAN HUBERT OFFERMANS 

J. e. Offermans, kinderen en 
klein1dnderen 

Familie van de WeUer 
Familie Offermans 

Wij vragen een aandachtig gebed voor haar zieleon.tst. 

Welten-Heerlen, 22 mei 1963. 
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de beÇaie
rris, zal plaats vinden op zate!"dag 25 mei a.s. in de Pa
rochiekerk van de H. Martinus te Welten Heerlen om 
9.30 uur. Bijeenkomst De Doom 10 om 9 uur, alwaar 
gelegenheid tot condoleren. Rozenkransgebed heden, 
vrijdagavond onder het Lof van 7 uur, 11n de parochie
kerk. 
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< Ad-verrenitie) 

In een stromende regen is dq droe
ve stioet het kerkgebouw genaderd. 

t Dankbaar 
�n 

sohe1den, 
de Sacr�en
Maas-K0Jimek 
ons heen 

.MARIA 
Lid 

Lid 

Heerlen. 22 mei 
D:e plechtige 
!115, zal pl]aats. m de parochi
9.50 uur, 

Heden is plotseling van ons heengegaan onze lieveman, vader, zoon, broer en oom 

GERRIT HAKZE 
Echtgenoot van 
J, T.cl. KLEUT 

in de leeftijd van 37 jaar. 
J. Bakze-v.d. Kleut
Gonnie, Ronnie, Grace
Familie Hakze 
Familie v.d. Kient

Heemskerkstr. 3 
De begrafenis zal plaats vinden op 1.aterdag 25 meia.s: vaim.ut de Prot. kapel om 11 uur St. Jozef-Zieken-huIS Heerlen. 

Zondagavond op de Markt 

Artistenshow 

te Heerlen 

Pagina 29 

Op Hemelvaartsdag in Limbricht 

Pater Keulen vierde 
robijnen priesterfeest 

-1. ,.. •
'!à. ,L 

Burgemeester Coouen feliciteert 
Pater Keulen en overba.ndigt hem 
het cadeau. 

kracht, Priesterstudiefonds, Jonge Boe
ren, NKMB, de handbalvereniging en 
bijna alle parochianen. De heer Klein
tjens bood een schilderij aan, voorstel
lende de jubilaris samen met een mis
siekerkje, de kerk van Limbricht en de 
kerk van Nuth. Tot slot sprak de heer 
Feijen namens het feestx:omité. Hierna 
zat de jubilaris, familie en genodigden 
aan een feestelijke koffiemaaltijd aan. 
--------------·------

<Aàvertcnti"' 
camera met wereldgarantie 

ZEISSIKON 
CONTESSAMATIC E f 298.-

DUBBELE WINST 
NEDERLANDSE HONKBALLERS 

Al\'TWERPEN, 23 mei. - Het Neder
landse honkbalteam heeft donderdag in 
Antwerpen een 2--0 zege behaald op de 
Belgen. Hannie Urbanus scoorde beide 
punten in resp. de 4e en 8e innings. 
De ontmoeting Nederland-België (jeugd) 
- over zeven innin.gs - eindigde in een
11--3 zege voor de N ederlandse junio
ren.

----·----
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