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In dankbare herinnering aan onze
zorgzame en dierbare moeder

van de vroege ochtend van de 15 januaÍi

heefi haar enige en laatste ziekte

haar

getroÍfen. Zí; ontving de H. Sacramenten

Maria Josepha Philomena Dortants

en nog dezelÍde dag gaÍ
terug aan de Schepper.

weduwe van
Herman Jose, WiillenwebeÍ

Zij wetd geboren op 22 augustus 1891

te
het

Ubach c,ver Worms en overleed in
ziekenhuis te Kerkrade op 15 januari 1977
voorzien van de Sacramenten der zieken.

ln do gezegende leeftijd van 85 jaar is
moeder van ons heengegaan. We ziin
dankbaar, dat we haar zo lang in ons
midden mochten hebben.

Oma W0llenweber, zoals ieder op Kaalheide haar kende, heeft nooit ziekte gekend. Heel haar leven heeÍt zij in een
goede gezondheid, zichzelÍ gegeven als
echtgenoot en moeder voor allen die haar

zij haat

ziel

Heel haar leven heeft zij God gediend
door haar werk en haar gebed. Wij mogen

wel zeggen, dat niemand op Kaalheide
zoveel bad als oma Wiillenweber. ledere
dag lvas zij in de kerk en ln de week-ends
zelÍs twee keer. Zij was een echte bidziel.

Wij durven haar dan ook met groot vertrouwen overgeven aan God in de hemel.
die haar zal llelonen voor haar plichtsgetrouw en godsdienstig leven.
Moeder, dank voor alles.
Rust in vrede.

:

dierbaar waren.
Toen de oude dag aanbrak, was haar vurigste wens, te mogen blijven wonen in
haaÍ oude vertrouwde huis.ie in de Hei-

veldstraat. Haar kinderen hebben haar

verlangen gerespekteerd en hebben haar

bijgestaan zoveel als in hun vermogen lag.

Zoals zij geleeÍd heeft, zo is zij ook ge-

slorven.

Zii leefde in stilte; in de stilte

De Íamilie dankt U van harte voor al Uw
blijken van medeleven bij het overlijden
en de begraÍenis van haar dierbare.

De zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 13 maart a.s. om 10 uur in de
Si. Jozefkerk te Kaalheide.
Deqr.-Ond. PaÍfen. Kerkrade, Tel. 452337

