


Ter o.anrJare herinnering aan

NELLA SCHOLS
weduwe van

:=o 
JANSSEN

Zii werd geboren op 18 juli 1912 te Vaals

en overleed voorzien van het H. Oliesel on-
verwacht op 27 juni 1994 thuis te Waubach.
Na een plechtige requiemmis in de H. Jozef-
kerk te Waubach werd zaj op 1 ju li d.o.v.
gecremerd in het crematorium te Heerlen.

Het is altijd moeilijk om aÍscheid te moeten
nemen, toch zijn we dankbaar voor heel
haar leven en wat zij voor ons heeft gedaan.

Zti is gelukkig thuis rustig mogen inslapen,
zoals ze het zelf wilde. Ook voor haar kwam
de dood als een dief in de nacht, geheel

onverwacht, hoewel ze reeds sinds verschei-
dene jaren sukkelde met haar hart. Men blijft
toch altijd bedroefd wanneer men moeder,
oma of vriendin moet missen.
Nadat haar man in 1965 is overleden heeft zij
zich met hart en ziel ingezet voor de ouderen.
Ook nu ze zelt onder de oudere gerekend

,mocht worden, ging zij iedere dag nog
naar het bejaardencentrum "Heereveld" om

daar de anderen te helpen. Ze zou dan nu

ook zelt nog dit jaar verhuizen naar het

bejaardencentrum opdat ze weer meer voor de
bewoners aldaar kon betekenen.

Maar niet alleen besteedde ze veel tijd aan

de ouderen ook haar kleinkinderen waren

voor haar alles. Dat was iets waar ze van

kon genieten. Ze was dan ook steeds blij als
ze op bezoek kwamen.

Nu heeft zij dan afscheid moeten nemen van

ons. Laten wij dan bidden dat ze nu weer
veren igd mag ziin met haar man bij God

in de hemel.

Wij zijn dankbaar voor uw medeleven bii
haar overlijden en de uitvaart.

KINDEREN, KLEINKINDEREN EN

ACHTERKLEI NKI NDEREN

De plechtige zeswekendienst zat ptaatsvinden
op zaterdag 6 augustus in de parochiekerk
van de H. Jozet te Waubach-Groenstraat om

18.00 uur.
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