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beeld voor ons. Nog maar enkele maanden
geleden moest ze afscheid nemen van haar
dochter Mia. Dat deed haar veel pijn en verdriet. En toen al zei z@, dat ze het ook zelf
nu niet lang meer zou maken. O.L. Heer
heeft haar gebed verhoord. Haar leven heeft
ze gegeven in alle rust en bewuste overgave.

Dankbare herinnering aan

AGNES BANKEN
weduwe van

Zet Heidendael
Ze werd geboren in Aken op 3 april 1904 en
overleed in Heerlen op 17 augustus 1988.

Op 22 augustus d.o.v. namen we afscheid
van haar in de St. Jozefkerk te Landgraaf,
waarna haar crematie plaats vond

in

Heerlen.

Moeder Maria en haar grote voorspreker
St. Gerardus hebben haar met open armen
ontvangen, en haar, die hier zo hield van

bloemen en tuinieren, flu binnengeleid in de
Tuin van de eeuwige vrede en vreugde, waar
geen verdriet en geen pijn meer is.
Moeder en oma, dankbaar blijven we aan je
denken. Vergeet ook ons niet.
Moge je nu rusten in vrede.

Dankbaar, dat we haar zo lang in ons midden
mochten hebben, moeten we onze lieve moeder en oma nu toch afstaan en overgeven in
de handen van de levende God. Ze is nu
weer heren igd met Zet, met wie ze 55 jaar
een gelukkig huwelijksleven heeft geleid.
Samen met hem was haar g rootste zorg en

liefde haar grote gezin: zeven kinderen.
Voor hen was n iets te veel. Later kwamen
daar nog zestien kleinkinderen en elf achterkleinkinderen bij. Eén grote familie, die haar
nooit zullen vergeten, omdat we weten, dat
ze zo trots op ons was. Maar ook heel veel
anderen hebben, haar gekend en bewonderd.
Als lid van de KAVO en het Ouderenkoor
bleef ze ook op haar hoge leeftijd met velen

in contact. Nee, heel velen zullen haar niet

gauw vergeten. We bewonderen haar dapper-

heid en geduld. ln haar strijd om niet

Voor uw meeleven tijdens ziekte, overlijden
en crematie van onze lieve moeder en oma,
danken wij U hartelijk.
Kinderen, kleinkinderen en
achterklei nkinderen Heidendael-Banken.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 25 september om 10.45 uur
in de parochiekerk van St. Jozef te Landgraat.

te

klagen bij de grote en kleine kruisjes, die
ook zij te dragen kreeg, was ze een voor-
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