Via de berg van Calvarië
íaar het nieuwe Leven-

In dit geloven gedenken wlj .
diepïe droefheid maar ook
met dànkbare eerbied :

in

Tiny

Jakobs

echtgenote van

TON

WEHRENS

te- Mille! (D^ld.) op 6 ianuatí
Zíi werd geboren
der
§+o en "gesterkt door de- Sacramenten
te Sittard op 7 juni 1980'
zi
ovërleed
Zi"ken
ZIj werd begraven te Einighausen op 11 Junl

d.o.v.

Gods wegen zirr ondoorgrondelijk. .Wij weten
*éi-oat öns leíen gedra§en wordt door liefdefranOèn van God onTe Vader, maat het is voor
dè mens soms zo ontzettend moeilijk om dit
ie nèÀrl;pen. Alleen een levensecht christelijk
selóv;n"Ï<an hier een zinvol antwoord vinden.
Zwaar lvas het
Íe jong is zlj heengegaan.
kruió dat zij inoest -dràgen, maat -.7+i b-ehield
steeds in ailes haar eigen geestelijke kracht

en wijsheid. ZIi had de mooie sterkte om
niet te belasten met de zwaatte Yan

anderén

haar eigen kruis. Daatrn lgg 99n stub van
haar eig"en menselijke waardigheid, waarin wij

haar móchten bewbnderen. ZIj was meer bekommerd om anderen dan om zích zelf-. Haat
eigen moed en zelfbeheersing was een bron
van moed voor anderen.

In haar nood greep zlj rlaar de hand van de
eeuwige Vader en bad met een diep ladenken
en in rust het gebed: ,,Orrze Vader, die in de

hemel zljt!"
maí en mijn kind, dalk voor ju4ie goedrreid. Ik bid dai jullie beiden voor elkaar een
geven aan het leven, dat
mooie inhoud mogen
gedragen zal zljn -dooi een fijne verbondenheid

MUn

1Ëzus Chriltus, die gezegd heeft:- ,,Ik ben
de weg, de waarheid en het Leven!"

íret

De familie dankt U voor de fijne blijken van

medeleven tijdens haat ziekte, bU haar over-

lijden en haàr begrafenis.

De Plechtige Zeswekendienst zal worden 99houden op"zondag 27 juli a.s. om 10.00 uur in
de kerk van Mària ten Hemelopneming te
Einighausen.

