Ier dankbare herinnering aan

Vol droefheid nemen we afscheid van "een
Mam uit duizenden". Ze was eenvoudig en

Wilhelmine Gielink

goed en leefde van harte mee met haar kinderen en kleinkinderen. Ze was voor ons meer
vriendin en zus dan moeder. Ze stond ons bij in
alles en we konden dagelijks op haar ongedwongen en meelevende hulp rekenen.
"Miene" is geboren en getogen in DuisburgHamborn en na haar huwelijk met Pap woonden ze in Waubach en in Lauradorp. Ze werd
onverwachts op haar 55-ste al weduwe. Ook
werd haar hart verscheurd toen ze in 1 996 een
zoon moest aÍgeven. Graag woonde ze op de
Ílat tegenover de kerk in Waubach, want ze had
er lieve buren en kon makkelilk even naar de
kerk. Dagelijks kon ze er de H. Mis bijwonen.
Ook ging ze wel naar de Troef en de Zonnebloem, maar haar hart bleef kloppen voor haar
familie. Toen ze zelÍ verpleegd moest gaan worden, omdat de ziekte van Alzheimer haar trof,

weduwe van

Anton Jurgens
Wilhelmine Jurgens-Gielink werd geboren in
Duisburg-Hamborn op 31 december 1912 en
overleed, tijdig voorzien van de H. Sacramenten

en na een liefdevolle verpleging in de Dormig,

te Landgraaf op 10 januari 2OO1. Ze werd op
'l
5 januari, na een plechtige uitvaartmis in de
St. Josephkerk te Waubach-Groenstraat, gecremeerd in het crematorium te Heerlen.

Wij danken u hartelijk voor uw gebed en medeleven bij haar ziekte en overlijden.
Haar kinderen, klein-

en achterkleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden in de parochiekerk van St. Joseph te
Waubach-Groenstraat op zondag 18 februari
om 11.'l 5 uur.

werd ze als vanzelf dagelijks bezocht in de
Dormig. Wij danken het verplegend personeel
en allen die haar bijstonden, toen ze zelf niet
meer kon zorgen. Moge ze nu al haar overleden
dierbaren terug zien bij O.L. Heer, die ons in Zijn
lieÍde heeft voorbestemd voor een hemels

geluk zonder enige beperking. Mam, Oma, tot
ziens en bedankt voor je leven van lieÍde.
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