
Ter nagedachlenis aan

Henderika Tecla Maria Brans
weduwe van

Pieter Joseph (Charles) Toussaint

GeboÍen cp 20 mei 1886 te Wildervank.
Overleden op 28 januari 1983 te

Ubach over Worms.
Begraven 2 februari d.o.v. op de begraafplaats

te Rimburg.

Onze dierbare oveÍledene was een disp ge-
lovig Christenmens, een echte zorgzame
moeder en een lerares, die het woord van
Christus tot het hare gemaakt heeÍt: "Laal
de kinderen tot mij komen, want hun behoort
het Ri.ik der Hemelen".
ZelÍ in dank de acht kinderen van God aan-
vaardend en verzorgend, heeft ze onaÍgebro-
ken hele generaties van Rimburgs jeugd gèes-
telijk begeleid op de weg naar het Rijk Gods,
dat hier op aarde reeds zijn begin heeÍt.
Dat Rijk was voor haar een levende werkelijk-
heid. Haar dageliikse Mis en Communie, de

rozenkrans, zolang haar krachten het gedoog-
den, getuigen daarvan en een vrièndelijke
omgang met ied--reen was als een uitstraling
van ciie werkelijkheid.
Naarmate de krachten afnamen kreeg het ver-
langen naar dat Rijk de bovenhand.
ZelÍ verzocht zij om de genademiddelen der
Kerk voor de grote reis en sprak met eenvou-
dige woorden vaker uii wat Paulus eens ver-
zuchlte: "lk verlang ontbonden te worden om
met Christus te zijn".
Zo gal zij ruslig en geiaten haar leven terug
aan haar Schepper, op de gezegende leeÍtijd
van 96 jaar.
Moeder, !vij uw kincjeren, danken u voor al
wat u voor ons deed en hopen dat u ons
vanuit de hemel blijÍt beschermen op onze
weg naar Gods Rijk.

Wij danken U oprecht voor het medeleven bij
het overlijden en de begraÍenis.

Kinderen, klein- en achterkleinkindeÍen
Toussaint-BÍans

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 10 april a.s. om '10.Í5 uur, in de kerk
van de H. Drievuldigheid te Rimburg.
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