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Ter dankbare herlnnerlng
aan

MARIA HANSSEN
echtgenote van

Willem Velraeds
Zii weÍd geboren te Rimburg op

10 december
1905 en overleed - tijdig gesterki door het
Sacrament van de Zieken - te Brunssum op

30 november 1987.
Na een plechtige requiemmis in de parochiekerk van de H. Bernadette te Abdissènbosch
hebben we haar ter ruste gelegd op het kerkhoÍ van de parochie, in aÍwachting van de
glorievolle verrijzenis.
ledereen in Abdissenbosch kende haar Vrouw Velraeds was een begrip. Ze wist wat
ze wilde en dat deed ze ook. Daarom wist
ieder ook wat hij aan haar had.
Velen zullen haar kennen als de vrouw die
achter de toonbank in de winkel stond. Het
werk in de winkel deed ze gÍaagi zelÍs toen
ze al niet meer bij de winkel woonde, was ze
er nog biina dagelijks te zien - altijd bezig.
Mam was een diepgelovig en hardwerkende
vrouw; eenvoudig en weinig verlangend. Ze

had een sterk gevoel voor eerlijkheid. Wat
ze dacht, zei ze. Mam voelde zich thuis in
Abdissenbosch. De laatste iaren werd ze -

zolang ze nog thuis was

-

lierdevol verzorgd

door vader.
Moeder heeft vèel meegemaakt: haar jongste
twee kinderen heeÍt ze in de oorlog moeten
aÍstaan. Ze wist het in geloof te dragen. En
altiid heeft moedèr die tevredenheid bewaard;
thuis, maar ook in dat laatste halÍ iaar dat
ze verpleegd werd in Brunssum. ,,Als je hier
moet ziin, is het goed", zei ze dikwijls.
Vreugde vond moeder in het samen-ziin met
haar kinderen, kleinkinderen en twee achterkleinkinderen, op wie ze trots was.
God, onze Vader, Gii weet hoe groot het geloof van moeder is geweest- Wil haar daarom
nu opnemen in Uw hemelse heerliikheid,
waarop zii tijdens heel haar leven heeft gehoopt. Wil ook ons die achterblijven sterken
en kracht geven vanuit het gelovig leven van
moedeÍ. Door Christus onze Heer.

Voor uw meeleven bij de ziekte en het overlijden van moeder danken wij U harteli,ik.
W.

J.

Velraeds,

kinderen, kloinkinderen en
achterklei nkinderen.

De zeswekendienst zal gehouden worden in

de

Bernadettekerk

te

Abdissenbosch (Land-

graaÍ) op zondag 17 januari 1988 om 11.00 uur.
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