,,Dat is onze God.

Wij hoopten op Hem
en Hij heeft ons gered".
Jes. 25;l -

I

een bijzondere plaats in in haar leven. Zeker
nà het overlijden van haar man onderhield zij
een drukke correspondentie met haar zus in

Ter dankbare herinnering
aan

Anna Barbara

Hanssen

weduwe van

1904 te

Ubach over Worms en overleed op
14 febr. 1982

te

Heerlen.

Voorzien van de laatste H. Sacramenten. Op 18 febr. d.o.v. werd ztj

begraven op het R.K. Kerhof te
Wau bac h.

Het vrij plotseling sterven van Antje heeft ons
geschokt. Haar heengaan laat een leegte ach-

ter in onze gemeenschap en in de harten van

velen.

de m issie.

Via haar zus heeft Antje ook veel voor

de

missie gedaan.
Nu is zij bij haar Heer en Schepper. Haar taak

Johan Leonard Cordewener

Zij werd geboren op 15 sept.

Antje was geboren en getogen in Waubach.
Hier voelde zij zich thuis te midden van vrienden en kennissen.
Haar enige zus, zuster Maria Gerarda, nam

'

Zij was eenvoudig van aard, godsdienstig, en
zij werd alom gewaardeerd. Zaj leefde haar
persoonlijk leven. Doch ondanks haar leeftijd
wist zii het kontakt met de gemeenschap te
bewaren. Zo was ztj een trouwe bezoekster

van de "Troef". Ook op het bejaardenhuis
"Heereveld" was zij een graag geziene gast.

onder ons is volbracht. Nu rest haar de
eeuwige vreugcie, samen met haar dierbare
echtgenoot mag zii voor altijd gelukkig zijn
bij de Vader.
Heer, geef haar de eeuwige rust.
En het eeuwige Licht verlichte haar.
Dat zij moge rusten in vrede. Amen.

wij danken U allen hartelijk voor het medeleven bij het overlijden en de begrafenis.
Namens de fam ilie:

Zt. Maria Gerarda
De plechtige zeswekendienst zal

SMD

gehouden

worden in de kerk van H. Jozet te Ubach over
Worms, op zondag 28 maart a.s. om 9.45 uur.
Begr. en Grem. Ver. St. Jozef U.o.W.
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