
Ter dankbare herinnering aan

Lieng Hanssen

weduwe van

Marinus Broeren

Caro rna Mana Paul na Hanssen werd geboren rn

Ubach over Worms op 26 april 1909 en overleed
godvruchtig en overgegeven in het Atriumzie-
kenhu s te Heerlen op 20 februar 2000, voor-
zien van het H. Oliesel. Op 24 Íebruari werd zij,
na een plechtige requiemmis n de kerk van de
H. Drevudigheid te Rimburg, gecremeerd ln
Heerlen - lmstenrade.

Geboren en getogen in een groot gezin, g ng
tant L eng vele jaren werken b j doktoren en art-
sen tot in Wassenaar toe. Daardoor was ze onge-
regeld thuis, maar daardoor werd ze onafhanke-
lijk en zelfs kordaat n haar optreden. Ze had
leren aanpakken, maar ook leren lu steren naar
mensen in nood. Na haar huwellk rnet Mar nus
Broeren, was ze een gastvrile kasteleinsvrouw n

"a ge Pumpke". Ze had een meelevend en goed
woord voor eder, was altld correct en durfde
zelÍs een borrel te we geren a s ze zag dat men

te ver ging. Tant Lieng voelde zrch gelukkrg rn de
omgeving van haar fam lie in Rimburg. Ze was
kerkelijk en gelovig, eerl 1k en oprecht.
Regelmatig ging ze ook in de week ter kerke. En

als vanzelÍsprekend gaf ze vanuit haar meevoe-
lend hart aan allerle goede werken. In'1986
overleed haar man en bleef ze alleen achter. Ze

kon tot het laatst zeer zelfstandig en real stisch

denken en ng zelÍ in, na een ernst ge ziekte in

1992, dat ze beter naar het bejaardenhuis kon
gaan voor haar levensavond. En het werden nog
mooe jaren. Ook al let haar gezichtsvermcgen
na, ze genoot en kon tevreden terugz en op een

moo leven. "Ozze Herrgott" kon haar rustig
komen halen. We danken allen die haar hebben
bijgestaan. Moge ze nu al haar d erbaren terug-
zien en rusten n de vrede en vreugde van God.

Wil danken u van harte voor uw gebed en

medeleven b j haar verblijÍ in het Heereveld, haar
korte verblilf rn het zrekenhuis, haar overljden
en uitvaart.

Familie Hanssen
Famile Broeren

De p echtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den in de paroch ekerk van de H. Drievuldigheid
te Rimburg op zondag 2 april a.s. om 10.00 uur.
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