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ln dankbare herinnering
aan

JOSEPHINE HERMANS
echtgenote van

Aiko Hoeve

Zij weft 25 maart .1923 in Himburg geboren.
Ze trouwde 16 augustus 1947 ook aldaar.

Voorzien van het Sacrament der zieken over-
leed zij 18 januari'1989 in haar eigen woning
te Lauradorp. Daarna hebben we afscheid van
haar genomen in een uitvaartsviering in de
kerk van de H. Theresia en Don Bosco te

Lauradorp, waarna de crematie plaats had
te Heerlen.

Ze yoetde op in een gezin van 7 kinderen
in haar geliefde dorp, dat heel haar leven
een bijzondere belangstelling had.
Ze trouwde op 24-jatige leeÍtijd. Samen met
haar màn en haar kinderen was ze heel ge-
lukkig. Met haar man was ze een van hart
en een van geest. Samen hadden ze alles
over voor het gezin. Ze kon heel goed naaien.
Heel wat heeÍt ze daaÍom gemaakt en ver-
maakt. Ze deed het met veel plezier. Als an-
deren het leuk vonden, dan genoot ze er van.
Ze stond altijd klaar om te helpen, vooral
voor haar kleinkinderen. Ze hield veel van
hen en zii van haar. Zij waren haar grootste
vreugde.

Ze ging graag met ,,De troeÍ" op reis. Dat
vond ze allijd heel gezellig.
Zij zelÍ was de spil van alle gezettigheid
thuis. Met haar man had ze het nog nooit zo
goed gehad. Maar een ongeneselijke ziekte
werd een spelbreker. Dat vond ze vooral jam-
mei' voor haar man. Moedig en gelaten be-
rustte ze er in, zonder te klagen.
Het gal haar innerlilke vrede en rust, ioen ze
het Sacrament der zieken mocht ontvangen.
Langzaam ging ze achteruit. Ze werd met
alle lieÍde en zorg omringd door haar man
en kinderen. Dat moet nu ook een grote
troost betekenen.
Het gelooÍ was voor haar een grote steun.
Ze gelooÍde ook in een groter geluk na dit
Ieven. We gunnen haar van harte deze on-
gekende vreugde. Ze was zo goed voor ons.
Dankbaar blijven we aan haar denken. lvloge
ze in vrede rusten.

VooÍ uw blijken van belangstelling tijdens
haar ziekte en voor uw blijken van medeleven
bij haar heengaan betuigen wij U onze haÍ-
telijke dank.

A. Hoeve,
kindeÍen en klelnklnderen.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zater-
dag 11 maart om 19.00 uur in de kerk van de
H. Theresia en Don Bosco te LauÍadorp.
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