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Ter gedachtenis aan

Johanna Geertruida van den Aarssen
weduwe van
PIETER JOHAN WELTERS
Geboren 5 mei 1900 te Oud en Nieuw Gastel
(N.8.). Overleden 1B december 1980 te Ubach
over Worms, voorzien van het sacrament der
zieken.
De plechtige uitvaartdienst voor haar werd
gehouden te Ubach over Worms, parochie
Sint JozeÍ, 22 december d.o.v., waarna zij ter
ruste \c/erd gelegd op het r.k. kerkhof aldaar.

Deze moeder is plotseling van ons heengegaan. Toen zij woensdagavond ter ruste ging,
had niemand, er allerminst zijzelt, vermoed,
dat dit de laatste nacht van haar leven zou
zijn en dat zij in de vroege morgen van de
komende dag over zou gaan van het leven
hier op aarde naar het eeuwige leven bij God.

Maar al kwam de dood voor haar onverwacht, hij heeft haar niet onvoorbereid aangetrofÍen. Zii was klaar met haar leven. Zii
was immers een goede echtgenote voor haar
man, een lieve en bezorgde moeder voor haar
kinderen, die aan alles dacht, voor alles zorg-

de en dat alles deed met een opgeruimd gemoed. Zij leefde blij en opgewekt, was nu en
dan zeer gevat in haar uitspraken en wist de

nodige humcr te bewaren. Niemand deed
op haar. Ze was goed
voor iedereen zonder onderscheid, ze kende
geen vijanden. Daarbij leefde zij in een diep
geloof en een rustig vertrouwen op God en
tevergeefs een beroep

haar dagelijks gebed was voor haar een steun

en een kracht. Toen in 1976 haar man stierf
was dat voor haar zwaar. Er kwam een leegte
in haar leven. Maar door het trouwe en veelvuÍdige contact, dat haar kinderen met haar
hadden en de goede zorgen van haar buren,
kwam zij dit weer te boven en heeft ze nog
enkele jaren gelukkig en tevreden geleeÍd.
Nr.r is ze van ons heengeEaan. Laten wij dan
in stille eerbied tegenover de dood ons hoofd
buigen en als gelovige mensen, door ons gebed een beroep doen op Gods liefde, opdat
deze moeder nu moge belanden in het volle

geluk bij God.
Moge zij nu rusten en leven in liefde en vrede

bij God.

Voor uw blijken van deelneming en uw gebed
danken wij u van harte.
Familie Welters-van den Aarssen

De plechtige zeswekendienst zal

gehouden

worden op zondag 1 februari a.s. om 11.15 uur
in de parochiekerk Sint Jozef te Ubach over
Worms.

