door èen ongeval nog vóór de geboorte. Ze
heeÍt toen weken lang met de dood geworsteld en toen ze weer uit het ziekenhuis kwam,
bleeÍ ze verder kinderloos.
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Wii gedenken

I
I

Vr'i.i

Catharina Derichs
weduwe

uii het eerste huwelijk

van

Mathieu WelteÍs
weduwe uit het tweede huwelijk van
Heinrich Hahn

De dierbare overledene weÍd geboren op 16 september 1894 te
Scherpenseel Dld. en overleed op
27 dec. 1981 te Waubach. Zij werd
aldaar begraven op 31 dec. d.o.v.
Toen haar moeder stierÍ, bleeÍ onze dierbare
overledène achter als oudste van een gezin.
waarvan het jongste zusje elÍ maanden oud
was. Zij is toen in de plaats getrèden van de
overleden moeder.
En ziet, dat kind van elÍ maanden tóen, heeÍt
haar in haar ouderdom vaak bezocht en getroost; heeft haar de laatste levensdagen kunnen bijstaan en was aanwezig bii haar overlijden.

Wat kan God toch goed zijn!
De volksmond zegt het kort maar raak: ,,Wie
wél doet, wél ontmoet".
De overledene zelÍ heeft geen gemakkelijk

leven gehad. Het eerste kindje verloor ze

in ,,Heereveld" hebben haar gekend

als

een diep gelovig mens, opgeruimd en godvruchtig, maar aan bed en stoel gekluistèrd
wegens haar zwakke gezondheid.
Van alle hulpmiddelen der Kerk tijdig voorzien, heeft ze de H. Communie nog tot op de
dag vóór haar overlijden ontvangen.
Voor ons allen is dat een troost, want uit de
mond van Christus zelÍ hebben we de beloÍte:
,,Als iemand van dit brood eet, zal hij leven
in eeuwigheid".
Gebed: Heer, Gij hebt Uw dienares Maria
Catharina in de Kerstdagen tot U geroepen;
laat haar nu het Kerstkind van aangezicht tot
aangezicht aanschouwen en zlch aansluilen
bij het iubelend engelenkoor in de hemel.

Voor Uw medeleven en Uw gebed danken wij

U hartelijk.
+
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag 6 Íebruari a.s. om 19.00 uur in de
St. JozeÍkerk te Waubach.
Begr. en Crem. Ver. St. JozeÍ U.o.W. Tel.3Í1978

