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Herbert Wermelskirchen
De plechtige uitvaartmis vond plaats op 20 november 2012
in de parochiekerk H. Drievuldigheid te Rimburg, gevolgd
door de crematie in het crematorium te Kerkrade.

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zondag
23 december 2012 om 1 0.00 uur in de parochiekerk
H. Drievuldigheid te Rimburg

Hanneliese was een heel lieve vrouw met een groot hart
voor kinderen. Zo was het ook niet vreemd dat zij voor een
opleiding tot kleuterleidster koos. Dit werk deed zij met
veel passie tot haar huwelijk. ZelÍ had zij de hoop op eigen

kinderen al opgegeven toen zij na elf jaar huwelijk in
verwachting raakte en zoon Erich het leven schonk. De
wens voor meerdere kinderen bleef uit. Met haar kleine
gezin hebben zij veel ondernomen, vakanties en uitstapjes
e.d. Ook steunde zij de hobby van haar man en
opgroeiende zoon, het verzamelen en tentoonstellen van
postzegels.

Helaas sloeg in 1993 het noodlot toe en moest zij afscheid
nemen van haar geliefde echtgenoot. Ze had alleen maar
nog haar zoon Erich, die haar tot grote steun was in een
heel moeilijke periode. Nadat Erich, Beate leerde kennen
en in Nederland ging wonen verhuisde zij ook in 1998 naar
Nederland.
Hier begon weer een positieve tijd in haar leven, ze knapte
zienderogen op en zag weer leuke kanten van het leven.
Helaas duurde deze periode maar 9 jaar tot het noodlot
weer toesloeg. Zij moest afscheid nemen van haar enig
kind. Erich overleed op 25 februari 2008. Hij werd maar 45
jaar. Nu was zij alleen nog met Beate. Korte tijd na Erich's
dood kreeg zij een ziekte aan haar ogen, wat uiteindelijk
tot een bijna totale blindheid leidde. Dit was nog niet
genoeg, in 2010 kreeg zij borstkanker.
Ondanks alle tegenslagen heeft zij nooit geklaagd en haar
lot als sterke vrouw gedragen. Begin oktober wilde zij niet
meer. Binnen een week raakte zij in een zware depressie
en at en dronk nog maar amper. Tegen Beate zei ze " ik
heb zoveel meegemaakt, het is goed geweest ". Bedankt
voor alles wat je voor mij gedaan hebt, nou moet je sterk
zijn en denk maar: lk heb een zoon verloren, maar heb
een dochter gekregen.

Moeder slaap zacht in de schoot van onze Heer, samen
met jouw echtgenoot en geliefde zoon Erich.
Moeder, bedankt voor alles.

De nabestaanden danken u voor het door u getoonde
medeleven.

