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In dankbare herinnering aan

Lambert Curfs
weduwnaar van

Maria Meertens
>K

Wijnandsrade, 3 juni 1904

t Klirnmen,

30 mei 2007

De plechtige uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 4 juni in de
H. Rernigiuskerk te Klimmen, waarna de begrafenis volgde op de r.-k.
begraafplaats aldaar.

De farnilie dankt u voor uw nnedeleven.

De zeswekendienst wordt gehouden op zatendag 7 juli om 18.00
de H Rernigiuskerk te Klimmen,

q.iur ln

genoot tot op hoge leeftljd
van het leven Op zijn honderdste verjaardag danste hrj nog iedereen van
de vloer
Naast het verdriet over het vroege CIverlijden van zijn vrouw, bleef hij een
blije en optimistische rnan, die met zijn accordeon veel mensen liet genieten. "Kwajongen" was zijn favoriete kaartspel, vooral in de winter samen rnet
zoon Jan en zijn zus Leonie. Als zanEer van het Remigiuskoor beleefde hij
samen met zijn koorgenoten veel plezier. Van jongs af aan moest er hard
gewerkt worden en zaagde hij heel wat bornen tot planken, later werkte hij
als rangeerder op de rntjn Emma en Hendrik" Toen hij eens met zijn oudste
zoon Wiel goedkeurend zijn oog liet vallen op de grote forse bomen, bij
het paleis het Loo, ontlokte hern dat de uitspraak: "Daar zouden heel wat
Eoede planken uit gezaagd kunnen worden." Bij zijn vele treinreizen was
hij al gauw het rniddelpunt en een bron van leuke verhalen. Al was hij niet
zo'n wandelaar, toch liep hii regelmatig te voet naar dochter Finie in het witte
huisje in Weustenrade. Hij toonde veel belangstelling voor de ontwikkelingen
van de klein- en achterkleinkinderen, Zijn kijk op het leven deed je nadenken
en liet je beseffen dat oud wonden ook veel levensvreugde kon geven. Hij
was tevreden en leefde eenvoudig. als hij maar op zijn boerderU en land
kon werkeR, soms tot grote zorg van zijn kinderen, omdat hij weleens het
gevaar niet goed wist in te schatten" Hi.i gaf niet gauw een wijze raad, maar
doorzijn wijze van Neven, gaf hij veel wijsheid aan zijn omgeving,.. Maar als
rnen hern dan vroeg wat zijn recept was om zo oud te worden, zei hij: "Je
moet dit jaar gevvoon doen wat je het vonig jaar ook gedaan hebt."
Pap, opa, Lanrbert, zs kende l"nemtgêeffi hern.
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We nemen afscheid van eeffi eelzte levenskunstenaar,
ínaar Ce herinneringen zullen zeker blijven.
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