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ln dankbare herinnering aan

Zoals dat vïoeger was, ging mam al op jonge
leeftijd buitenshuis werken. In Eygelshoven leerde
ze pap kennen. Samen L«egen ze vijf kinderen.
Twee van hen moesten ze heel Heín weer afstaan.
Zehebben altijd in Rimburg gewoond en waren er
actief in het dorps- en verenigingsleven. Voor hun
kinderen en ldeinkinderen stonden ze altijd klaar.
Fijn was het dat mam recent haar eerste
achterldeinkind mocht zien. Toen pap, haar steun
en toeverlaat, haar in '94 ontviel, viel mam het
leven zwaar. Niet lang daama verhuisde ze naar
het Heereveld. Daar bloeide z-e weeÍ op. Ze was er
wederom volop actief bij allerhande activiteiten. De
laatste jaren liet haar gezondheid na en genooi ze

in rust van de kleine dingen cm haar heen Muziek
en zingen waren haar passie. Omringd door haar
kinderen heeÍt ze in alle rust afscheid genomen van
het leven.

Mam, oma, we zeggen je dank voor alles wat je
samen m€t pap altijd voor ons hebt gedaan en
betekend. Rust nu in de vrede van God-

De fomilie k u zeer erkentelÍik uoor olle blijken uon

medeleuen no het otterlíjden en bij de uituoart Dan

Maria.

U bent uitgenodigd voor de zeswekendienst die zal
plaatsvinden op zondagzg januari cm 11.30 uur in
bovengenoemde parochiekerk.
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Maria Wassen-Heuts
weduwe van

Hubert Wassen

Mom werd geboren op de Fluls ín Simpelueld op
20 jonuari 1924 Zij ouerleed in het Heereueld,
omríngd door haar dierbaren, op 78 december
2011, in de leeÍtíid uan 91 joar. We hebben hoor te
rusten gelegd bíj pap op het kerkhof uan Rimburg,
na een euchoristieuieríng in de kerk uan de
H, Dríeuuldígheid te Rimburg, op donderdog
22 december 2077.

Je zielhet lang aankomen en op het laatst hoop je
dat het einde er spoedig zal zijn, maar als het er is,
valt het je erE e-aar om afscheid te moeten nemen
van je moeder. Ze was de laatste van haar
generatie. Ze iaat een grote leegte achter bij ons
allemaal.


