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ï
ïer dankbare herinnering aan

Mien Hanssan

echtgenote van

Arnold Kaufholz

* l5 november 1930 ï t juli qooa

Achter de tranen van verdnet
schullt de g/lm/ach van herinnering

Voor uw bltlken van medeleven tr.ldens de ziekle en het overlrlden van mam
willen we u oprecht bedanken.

ArnolQ, Arno en Marlan, Alarlle en Ëddy;
/ileggie en Jq Paul en Astrld, en kleinklnderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de kerk van de
H. Drievuldigheid te Rimburg op zondag 22 augustus a.s. om 10.00 uur.

Mam, geboren in Rimburg, groeide op ineengezin van ó kinderen. Zeleerde n

Rurdorf pap kennen waarmue ze in 1957 in het huwelrlk trad. Ze gingen inwonen
brl haar ouders en haar nog thuiswonenCe broers. Haar ouders verzorgde ze
refdevol tot aan hun dood, Ze deed drt n'1et höar lyperende overgave, ook toen
er in de loop der jaren kinderen kwamen. Ze zorgde goed voor haar gezin.

Kleren maken voor de kinderen en ztchzelÍ was haar grote passie in drukke jaren.

Niets wds haar teveel. Naast haar gezin zorgde ze mel grole voldoenrng voor'
zieke famllieleden en nddsten. Bescheidenheid en eerlykheid sierden haar. Haar

hört lag op hödr tong. Höar directheid was soms confronterend, möar naör hdar

mening hoefde 1e nooit te grssen. Door deze openhetd was et een nauwe band
tussen haar en haar naasten. Toen het allemaal wat rustiger werd grng ze rntens
genielen van haar kleinkinderen. TevondhelheerlUkornzeeen weekje in huis te
hebben of om er een paar dagen nadrtoe te gadn. Dit wös voor haar vakantie,

zorsen voor en knuffelen met haar trots.

Toen, plots, in september 2003 wero ze ziek en balanceerde ze enkele
maanden tussen hoop envrces. Nuchter als zewas en vol vertrouwen keek ze utL

ndar een goede afloop. Drie dagen voor Kerst werd haar dezehoop ontnomen
en begon ze dapper en moedrg adn een ongellke strqd. 7e slaagde erin nret

alleen zichzelÍ, maar ook haar gezin sterk te mdken. Zelfs vanaf hadr sterFbed

zorgde ze voor ons. Ze beruslle in wat komen ging. Haar blr.lvende humor en
glimlach overschaduwden ons verdnet. Ook heeft ze oprechl kunnen genieten
van onze zorg voor haar. Volgens haar wens is ze, thuis, temidden van haar gezin
rustig ingeslapen.

De hef de en kracht die.lU ons hebt gegeven zullen ons zeker verder helpen.
Mam, we zullen altqd van.1e bllven houden en je nooit vergeten!
Dag lreve Mien, dag lieve mam, dag iieve oma.


