oorlog mee hlelp bouwen. Vrlf jaar geeden ver-

Ter dankbare herinner ng aan

Els

Gu

huisde ze naar haar dochter in Waubach, waar ze
haar aatste jaren doorbracht. Met piln in ons hart

lpen

nemen we afscheid van onze ieve nroeder en
orna. Haar overljden opent opnieuw de wonden
jn onze z e orndat we de laatste trld a veel d er-

weduwe van

baren moesten aÍgeven. Ook zil zelÍ leed onder dii
ver ies. De laatste weken g ngen haar gedachten
u t naar de graven van haar d erbaren, die ze nog
eens wrlde brezoeken. Ze werd moe en kreeg bijna

Theodoor Janssens
El sa Janssens - Gulpen werd geboren in Kerkrade
op 27 augustus 1923 en overleed thus bij haar
dochter in LandgraaÍ op 4 luni 2000. Op B juni

werd z j,

na een plechtige requremmis rn de kerk
van de H. Drlevuldighe d te R mburg, begraven op
het paroch ë e kerkhof a daar.

"ln our hearts and minds you wtll live forever"

Els werd geboren

in Kerkrade, maar het grootste

dee van haar leven bracht ze door aan de

geen Iucht meer en voor haar hoefde het zo n et
meer. Ze s 's nachts rustig ingeslapen, zoa s haar

kleindochter haar had toegedekt. Moge haar
lichaam eenmaal opstaan uit de slaap van de ciood
en moge haar ziel nu al samen met al haar drerbaren genreten van de heerlilkheid, die God bered
heeÍt voor allen d e Hern iefhebben. Moge haar
gel eÍde St. Joseph, patroon van de zal ge clood,
haar gelerden.

Wij danken u van harte voor uw gebed en medeleven bi1 haar overl jden.

Lindegracht in Rrmburg. [./]eteen na de oorlog
trouwde ze rnet Theodoor en in het hu s onder de
Lindeboom mocht ze haar zoon en dochter opvoeden. E s was het I eíst thurs en eeÍde voor haar kinderen en kleink nderen, Theo, Eddie en Nathal e.
Ze was een eenvoudige en bescheiden vrouw,

maar enorm trots was ze toen haar man een
koninkl jke cnderschetding kreeg, ornw l e van z jn
zorg voor de gelieÍde St. Josephkapel, d e

hi1

na de

Kinderen en k e nk nderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worn de parochiekerk van de H. Dr evuld gheid te
Rimburg op zondag 16 .luli a.s. om 10.00 uur.

den

Beqr. & C.em
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