


_L Ter dankbare herinnering aan

I Annu Josepha Dohmen
I cchlgenole van wijlen

| .lot.lun Leonard Hermarrs

geboren te Rimburg, 1ó nov.
í894, met haar dorpsgenolen
op lochÍ, werd zij heÍ enige
dodelijk slachÍoÍíer van de
autöbusramp die heÍ reisge-
zelschap ÍroÍ te Erps-l(werps
in Belgie. Opgenomen in de
UniversiteiÍskliniek te Leuven,
overleed zij aldaar, gesÍerkí
door de ziekenzalving, op
zaterdag 25 april 1970. Op
donderdag 30 april hebben
wij haar Íe ruslen gelegd op
het kerkhoÍ te Rimburg, na
samen meÍ onze gemeen-
schap van haar afscheid te
hebben genomen in een door
alle geledingen van onze pa-
rochie meegevierde Eucha-
risÍieviering.

Oma Hermans was een ílinke vrouw,
die na de vroeglijdige dood van haar

echÍgenool - ze waren 12 jaar gehuwd -
40 jaar alleen is gebleven en in al die
tijd vol zorg en lieÍde gewerkt heeÍt
voor haar kinderen en vol belangstelling
is gebleven voor hen, íoen ze allemaal
hun eigen gezin hadden, ln een van
de laatsÍe jaren reisde ze nog naar een
van haar kinderen in Canada.
De kinderen en kleinkinderen waren van
hun kanÍ bezorgd en vol harÍalijkheid
voor hun oma. Alles kan verdwijnen,
maar de lieÍde blijíÍ. Moge ook hel
gelooí in de Heer, van waaruil zij dit
alles deed, blijvend geworÍeld zijn in
haar íamilie en haar zelf geven hei
blijvende leven in en mei ChrisÍus.

Hartelijk dank voor heÍ medeleven
tijdens de ziekle, hel overlijden en de
begraÍenis.

FAMILIE HERMANS

t
De plechlige zeswekendienst zel plaalsvinden
op zondag 14 juni a,s. om 10.00 uur, in de kerk
van de H. Drievuldigheid le Rimburg.





I Ter dankbare herinnering aan

I Ann" Josepha Dohmen
I echtgenote van wijlen

I lonun Leonard Hermans

geboren Íe Rimburg, íó nov.
'1894, mel haar dcrpsgenoÍen
op lochf, werd zij hei enige
dodelijk slachloÍÍer van de
aulobusramp die het reisge-
zelschap ÍroÍ le Erps-Kwerps
in Belgie. Opgenomen in de
UniversiÍeiiskliniek le Leuven,
overleed zij aldaar, geslerkl
door de ziekenzalving, op
zaterdag 25 april 1970. Op
donderdag 30 april hebben
wij haar le rusien gelegd op
hei kerkhoÍ Íe Rimburg, na
samen mel onze gemeen-
schap van haar aÍscheid Íe
hebben genomen in een door
alle geledingen van onze pa-
rochie meegevierde Eucha-
rislieviering.

Oma Hermans was een flinke vrouw,
die na de vroeglijdige dood van haar

echtgenool - ze waren l2 jaar gehuwd -
40 jaar alleen is gebleven en in al die
tijd vol zorg en liefde gewerkt heefl
voor haar kinderen en vol belangslelling
is gebleven voor hen, loen ze allemaal
hun eigen gezin hadden. ln een van
de laatste jaren reisde ze nog naar een
van haar kinderen in Canada.
De kinderen en kleinkinderen waren van
hun kant bezorgd en vol hartelijkheid
voor hun oma, Alles kan verdwijnen,
maar de lieÍde blijfÍ. Moge ook hel
gelooÍ in de Heer, van waaruit zij dil
alles deed, blijvend geworÍeld zijn in
haar familie en haar zelf geven hel
blijvende leven in en mel ChrisÍus.

Hartelijk dank voor heÍ medeleven
tijdens de ziekÍe, hel overlijden en de
begraÍenis.

FAMILIE HERMANS

t
De plechlige zeswekendiensl zal plaaÍsvinden
op zondag t4 iuni a.s. om í0.00 uur, in de kerk
van de H. Drievuldigheld le Rimburg.


