,,lk ben dè verrijzënis en het leven.
Wie in Mij gelooÍt zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeÍt in geloof aan Mij,
zal in eeuwigheid niet sterven." Joh. 11.

hen was hem niets tèveel. Met de oudsten ge-

noot hij uren lang van de natuur, vooral van
hèt Rimburger Bos. Toen zijn gezondheid

hem

dit helaas niet meer toestond was hij voor de
jongsten een begripsvolle gesprekspartner,
die zij zeer node zullen missen.

ï

Zijn geboortedorp Rimburg, met haar en zijn

Ter herinnering

aan

ALBERT HANSSEN
echtgenoot van

Maria Cremers
Hij werd geboren te Rimburg op 28 oktober
door het Sacrament der zieken
op 26 januari 1987 in het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum overleden en op 31 januari
i987 begraven op het kerkhoÍ te Waubach.

FanÍare Victoria lagen hem na aan het hart.
Als enthousiast muzikant leerde hij veel jongeren een instrument bespelen en nog steeds
was hij een actieÍ bestuurslid. Zijn lieÍde voor
de blaasmuziek en,,de Íanfaar" hield hem
de laalste jaren op de been.
ln zijn laatste levensjaar leefde hij toe naar
zijn gouden huwelijksÍeest en de bruiloft van
zijn oudste kleinzoon. Het v/as de bekroning
ven een werkzaam leven en voor hem de
voorbereiding op zijn sterven.
Pap v/as een gelovig mens die zijn hoop en
verirouwen in God en de heilige Maria stelde.
Moge dit vertrouwen beloond worden.

1907, gesterkt

Het afscheid dat Pap van ons nam, kwam, ondanks oÍ juist doordat hij zijn levèn lang wèrd
geplaagd door een chronische longziekte,
toch onverwacht.
Deze ziekte maakte hem wel eens geprikkeld,
heigeen aan zijn woorden merkbaar was. Nooit
heeft hlj echter nagelaten zijn lieÍde en zorgzaamheid voor zijn vrouw en kinderen te doen
b lijken.

Hartelijk dank voor Uw medeleven
overlijden en de begrafenis.

bij

het

M. Hanssen-CremeÍs

kinderen en kleinkindeÍen

van zijn vierjarig dochtertje. Dit verlies was
een zware last die hij steeds meegedragen

1944 afscheid nemen

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag i5 maart a.s. om 10.45 uur in de
parochiekerk van de H. Jozeï ie Waubach.

Zijn groie trots waren zijn kleinkinderen. Voor

Begr. & Crem. Ver. St. JozeÍ U.o.W. Te1.311978

Helaas moest

hij al in

heeÍt.

