
Ter dankbare herinnering aan

Maria Douven
echtgenote van

Jan Janssen

Maria Douven werd geboren op 2 mei 1925 te
Ubach over Worms (R mburg) en overleed op 19
januari 2002 in het Atr um ziekenhuis te Heerlen.

Ze werd op 23 januari na een plecht ge requiem-
mis rn de parochiekerk van de H. Drievu digheid
te R mburg, begraven op het parochiële kerkhof
a ldaar.

Als leven lijden wordt en zorgende
harïen en helende handen onmachtig
ondraaglijke píjn te verzachten,
is heengaan uit dit leven

bijna zichtbaar Zijn verlossend nemen.

Bedroefd, maar ook dankbaar nemen we afscheid
van deze I eve zorgzame vrouw en moeder. Ze

was eenvoudig en bescheiden. Ze duldde geen

opheÍ over haarzef. Tjdens haar leven had

ze wein g voor zichzelf nodig. Maria was cou-
peuse. Haar grootste hobby was dan ook k eding
maken, dat was haar lust en leven. Helaas kreeq
ze 3 jaar geleden een hersen nfarct, hierdoor kon

ze haar hobby nlet meer uitoeÍenen. Dat viel

haar zwaar. Steeds vroeg mam zich af: "waarom

kan dat nu n et meer. ' Ze was een drepgelov g

mens. Ondanks dat ze twee kinderen heeft

moeten afgeven, bleeÍ ze op God vertrouwen en

putte ze kracht uit haar geloof. Dank je we
lleve Maria, dank je wel lieve mam, voor alles

wat je ons gegeven hebt. Moge ze nu rusten
in Gods vrede, bij haar krnderen en b j allen die

ons voorgingen.

L.aat je troosten
Híj leent je zijn Haft
Hij geeft je Zíjn kracht.
Want aan allen dte zorgend nabij willen ziin

schenkt H| zijn vreugde zijn vrede.

Haar werk is gedaan
Mam is gegaan. naar hel eeuwige
leven bij Hem in rust en vrede.

Voor uw gebed en medeleven bij haar ziekte en

overlilden zeggen wij u van harte dank.

Jan, dochter Jeanny

en de bedroefde fam I e.

De plechtige zeswekend enst za1 gehouden wor-
den rn de parochiekerk van de H. Drievu digheid
te R mburg op zondag 3 maart a.s. om 10.00 uur
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