


Ter dankbare herinnering aan

ANNA JANSSEN
weduwe van

WIEL OERLEMANS

Anna Oerlemans - Janssen werd geboren te Nuth
op 20 april 1925 en overleed, voorzien van de
H. Sacramenten, in het de Weverziekenhuis te
Heerlen, op g oktobeÍ 1997, in het bijzijn van

haar kinderen en kleinkinderen. Op 14 oktober
werd zij, na een plechtige requiemmis in de kerk
van de H. Theresia en H. Don Bosco te Lauradorp
begraven op het parochiële kerkhof te Waubach-
Croenstraat.

Wanneer we afscheid nemen van Anna willen we
haar in herinnering houden als een zorgzame
moeder en oma. Al vroeg weduwe geworden stond
zii er in de opvoeding van haar vi.jf kinderen alleen
voor. Toen de kinderen eenmaal de deur uit waren,
ging oma's zorg over naar de volgende generatie:

haar negen kleinkinderen betekenden alles voor
haar en voor hen was haar niets te veel. Te allen
tijde waren ze welkom bij oma thuis, die graag op
hen paste. De zorg voor haar kinderen en klein-
kinderen kwam zelfs in oma's laatste uren zo
typisch tot uitdrukking: ze kon pas rustig heengaan

toen al haar kinderen erbij waren en ze de klein-
kinderen nog een laatste geschenk in de hand kon
duwen. Moeder had ook altijd een open oor voor
wie met zijn problemen bi.j haar kwam. Ze deed
dan haar uiterste best om die problemen op te los-
sen. Waar nood aan de man was, werd zij steeds

weer de stuwende kracht. De laatste jaren begon
haar gezondheid haar in de steek te laten. Het
lopen werd moeili.jker en dat leidde er toe dat ze
niet meer kon gaan kaarten of kienen, wat ze tevo-
ren zo graag en zo dikwijls deed. ln haar lijden
putte ze kÍacht uit het maandeliiks ontvangen van
de ziekencommunie. ln de avond van donderdag
jongstleden ging moeder van ons heen, voorzien
van de H. Sacramenten, die haar in haar laatste

uren zichtbaar tot rust brachten. Nu haar aardse

levensweg ten einde is, willen we voor haar bid-
den dat Cod haar opneemt inZiln zorg en dat zii
nu thuis mag komen in Zijn vaderhuis.

Wij danken u van harte voor uw gebed en mede-
leven bij haar ziekte en overlijden.

Kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den in de parochiekerk van de H. Theresia en de
H. Don Bosco te Lauradorp op zaïeÍdag 22

november om 1 9.00 uur.

Be8r. & Crem. Ver. 5t. Jozef U.o.W. Tel. 531 1978


