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Wat kun je meer, wat beter doen
dan ie hooÍd buigen en amen zeggen,
.
het zii zo!
Dankbaar gsd€nk€n wii

FRIEDA AGNES DIETEL

is zlnloos en
voortzet. Het

mijn kruis is ook het Uwe.

Dit is miin boodschap aan ieder die van
wil is, ons antwoord zal dan moeten

goede
zljn

:

Moeder

Heijen

Geboren: I oktober le Sodingen (Dld.) 1905.
Overleden: 18 augustus te Rimburg t987.
De Plechtige uitvaartdienst vond plaals in de
Sl. JozeÍparochie te Waubach. Daarna hebben wii van haar aÍscheid genomen in het
crematorium te Heerlén.

Als gelovig mens was dit haar laatste boodschap haar testament:
Mijn loven is voorbii, er is veel gebeurd, dan
komt 'l einde, altijd onveruacht, ik heb ge-

sproken en geleerd, ik heb naar U geluisterd en U de weg gewezen, ik heb genezen
en geholpen, ik heb veroordeeld en lieÍ gehad. Kortom ik was bij U, ik heb U verteld
van Jezus Christus van lieÍde en vergeving,
ik heb U gezegd geen kwaad met kwaad ie
verg€lden maar oneindig vaak te vergeven,
ik h€b U verield van lieÍde en 't U voorgeleefd. Alles wat ik gezegd heb en gedaan

je leerde mii

lopen

ie leerde mii praten
ie leerde mii dat God bestond
je leerde mij anderen lieÍ te hebben
en te vergeven

weduwe van

Maria Laorentius

vergeeÍs als U mijn wèÍk niet

is nu ook Uw taak gewordon,

je leerde mij te houden van het
Moeder

...

leven.

dank ie.

Het kaartje dat U schre€f, de bloemen die
U stuurde, 't Íeit dat U er was bii 't afscheid

't was een grote troost vooÍ ons,
achtérbleven.
Bedankt dat U haar en ons zo zeer genegen

van moeder:

die

was.

Famllle Heilen

De zeswekendienst wordt gehouden in
parochiekerk van St. Jozef te Waubach,

de

op

zaterdag 19 september om 19.00 uur.

Begr. & Crem. Ver. St. JozeÍ U.o.W. Tel.

311978

