"Kreeg ik mar vleugeldes,
dan kon ik eindelijk naar de hemel toe vliegen.
Dan heb ik geen pijn meer."

ondervonden in het overlijden van haar zoon Jan, in
het sterven van pa en in dat van haar zussen, waarmee
ze zo'n hechte familieband had. Pijn en verdriet om
de betrekkelijkheid van haar eigen leven irt haar
gezondheid. i{aar kinderen en later vooral ook haar
kleinkinderen en Arthur waren haar steun en kacht
omdat ze daar haar moederlijke zorg en liefde aan
kon geven. Ze was zeer godsdienstig opgevoed en
zo heeft ze ook geleefd. Vertrouwend op een eeu-

In dankbaalheid gedenken wij

MINA BORGHANS
wedu*e van

Ze werd g:boren op 27 december l9l0 te Rimburg.
Na een zeer liefdevolle verzorging in zorgcentrum
Heereveld is zU, gesterkt door het Sacrament van de
zieken, op 26 oktober 1998 gestorven. Na de plechtige uitvaartmis op 30 oktober in de parochiekerk van
de H. Driewldigheid te Rimburg, hebben wij haar
begeieid naar haar laatste rustplaats op het R.K, Kerk-

wig leven bij Go{ is ze beetje bij beetje daar naartoe op weg gegaan en is ze uiteindelijk aan haar
laatste beetje "sterven" toegekomen om nu voor
altijd bij God thuis te mogen zijn. Daar is geen pijn,
geen verdriet. In iiefde zal ze voor ons een voorspreker zijn hierboven. De liefde, zorgzaamheid en
vreugde die zij aan ons gegeven heeft zullen wij
altijd in ons hart bewaren.
Mam, oma, bedankt voor al uw liefde, vreugde en

hofin Rimburg.

zorgzaamheid.

Liefde, zorgzaarheid, humor, dooÍzettingsvermogen
en een sterke wil karakteriseren haaÍ Het leven van
onze moedeq oma en overgrootmoeder, is niet in woor-

Voor al uw blijken van medele"en bij het overlijden
van onze moedel oma en overgrootmoeder en voor
uw aanwezigheid in de kerk willen wij u hartelijk

den uit te drukken, omdat de liefde en de zorgzaam-

bedanken.

JEUF WASSEN

heid die zij heeft gegeven aan pa, aan haar gezin en aan

de klanten van hun zaak "Cafe d'r Jeuf", niet in zomaar wat woorden zijn samen te vatten. Haar rake woorden in uitspmken en spreekwoorden klini<en met een
nog grotere betekenis na, tot in het diepst wn ons hart.
Met een grap en een grol verbloemde ze haar eigen pijn
en verdriet voor de buitenwereld. Pijn en verdriet omdat

ze zelf de

betrekkelUkheid

van het leven

had

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 13 december om 10.00 uur in de kerk van
de H. Drievuldigheidsparochie te Rimburg.
Bear & Cr€m VeÍ. St. Jozef Ubach wer Worms. l!1.
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