


ln liefdevotte herinnering aan

JOSEPHINA HANSSEN

echtgenote van wíjlen

EGIDIUS DERIX

Geboren te Bleijerheide op 7 augustus 1901 en
na een korte ziekte vr'ij plotseling overleden op
82 jarige leeftil'd in het St. Jozefziekenhuis te
Kerkrade

,,Wat hant vuur 't doch jöd wa kinger", zei zij
altijd, diep weggedoken ín een fauteuil, glim-
lachend en met rode wangetjes.
Ja, dit was typisch mam, oma Ble'rjerheide,
tante Fiena, proberend onbekommerd de laatste
jaren van haar leven te genieten.
Mam was een mens, die de ,,zonzijde" van het
leven zocht en bijna altijd vond. WU, haar
kinderen en kleinkinderen, houden haar in
herinnering als een moeder en oma, die alles
voor ons over had, dÍe met ons meeleefde, zo
graag bU ons was, zorgzaam en trots op ons.
Zij vertelde zo graag, en haar woordenstroom
was vaak niet te stuiten, ondanks onze protes-
ten, maar ja, mam hield van ons en wij van
haar.

Haar goedheid, haar manier van doen, haar
vertellen, haar emoties bU momenten van lief

en leed, haar goedgeefsheid, haar liefde voor
ons en voor vele familieleden, haar trots op
haar kleinkinderen, echter ook haar menselijke
gebreken, dat alles zal voor ons een warme
herinnering blijven.
De laatste 14 dagen van haa,r leven werd haar
trots gekrenkt, weg uit haar vertrouwde omge-
ving, haar zelfstandigheid missend en uitge.
leverd aan vreemde handen.
Echter, de Heer heeft ook haar laatste wens
vervuld, geen langi ziekbed en niet hulpbehoe-
vend.

Moge de Heer waarin zij geloofde, haar nu
tot Zich nemen.

W1' danken U allen voor uw medeleven t'ljdens
de ziekte, het overl[jden en de begrafenis
van moeder.

Will en Truus

Egid en Christa
Marion en Marc.

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
op zaterdag 24 maart a.s. om 19.00 uur in de
Maria Goretti-kerk te Nul land-Kerkrade.

Ond. Begr. en

Tel.
Crem. ver. . BleiJerheide" ua
04s-460796 - 4s314!


