
om je heengaan treuren w$
om wat je was zijn wij dankbaar



,,lk zal gaan naar de plaats van Gods verblijf,
naar het huis van de Heer." Ps. 42.

t
Ter herinnering aan

MARIA CREMERS

weduwe van

Albert Hanssen

Zaj werd geboren te Ubach over Worms op
11 april 1909 en overleed aldaar op 25 juli 1987.

Zij werd op 29 juli 1987 begraven op het
kerkhof te Waubach.

Geheel naar haar eigen wens ging mam on-
verwacht en in alle rust van ons heen. ln haar

slaap werd zij door de Heer verrast. Maar zij
was voorbereid op haar dood. Zij leidde haar

leven in geloof en gebed tot God en de

H. Maria, in wie zij haar vertrouwen had ge-

steld.
Eenvoud sierde haar leven. Met nooit aflaten-
de liefdevolle zorg omringde zii haar gezin.
Nog pas vorig iaar mocht zii haar SO-jarig

huwelijksfeest, waarop zii zich zo verheugd

had, vieren.

Voor haar kleinkinderen, waarop zij zo trots
en gelukkig mee wls, had zii alles over.
Mams leven leidde niet steeds over rozen.
Sinds 1944 droeg zij gelaten de zware last
welke het heengaan van haar vierjarig doch-
tertje voor haar betekende.
Haar zieke echtgenoot, waaraan zii, slechts
een half jaar geleden, afscheid moest nemen,
verzorgde zii tot het eind van ziin leven.
Tot de laatste dag van haar leven was zij in

de weer voor allen die haar lieÍ waren. Haar
liefde en hulpvaardigheid zal door velen ge-
mist worden.
Haar sterke geloof en het vertrouwen op God
en de H. Maria gaf zin aan haar leven. Dat zij
hiervoor beloond moge worden.

Hartelijk dank voor Uw medeleven bij het
overlijden en de begrafenis.

Leo en Corrie, Rob en Yvonne, Ron en Joselien
Finy en \Mim, Remco, Michiel, Marjolein.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 12 september om 19.00 uur
in de parochiekerk van de H. JozeÍ te Wau-

bach.
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