Vol droefheid moeten we afscheid nemen

Ter dankbare herinnering aan

Tilla Janssen
echtgenote van

Miek Hanssen
I'v4echtilde Janssen werd geboren in Ubach over
Worrns op 22 november 1940 en overleed, na een
dappere strijd tegen haar slopende ziekte, gesterkt
cjoor Ce H. Sacramenten in "de Dormig" te Landgraaf . Zij werd op 15 .1uli, na een plechtige uitv'aartmis in de parochiekerk van St. Joseph te
Waubach - Groenstraat, gecremeerd in Heerien lmstenrade.

We danken de vele vrienden en familieleden die
haar en ons door hun gebed en medeleven hebben
gesteund tijdens haar zrekte en bij haar overiijden.

Miek, kinderen en kleinkinderen.

De piechtige zeswekendienst zal gehouden

wCIr-

derr in de parochiekerk van St. joseph te WaubachGroenstraat op zondaq 20 augustus a.s. om 1 f . i5 t-iur,

vari

Tilla, die evenals haar zussen jong getroffen werd
door een ongeneeslijke ziekte. Ze heeft er vier 1aar,
tot het laatst toe, lang en dapper tegen gevochten. Ze wilde niemand tot last zijn en zeurde niet.
Tot ze vorige week voelde dat de striid gestredert
was en zowel naar het verpleeghuis wilde en íraar
een priester vroeg. Tranen en verdriet overvallen
ons omdat we Tilla moeten afqeven, van rvie we
zoveel gehouden hebben,
Tilla was voor Miek een geschenk uit cje lrernei,
een goede moeder en liefste orna Voor veien was
ze een bijzonder gezellige vrouw, een "dame" dre
er altrjd netjes en verzorgd irttzag, een behulpzame en bruisende vrouw. Srnds 1986 woonde ze
met Miek in Chevremont en hier heeft ze mr-roie
Jaren gekend en genoten van elke ciag. lVaar ze
ook kwam, was er onmiddellijk gezellrgheid en
leven. Ze hreld van kaarten en nrensen om ztch
heen. Met haar collega's op het v,rerk was er een
fijne band, Men ging eerder werken uit vrienschap;
en plezier dan voor het geld. Ze was doigelrrkkig
met de kleinkinderen en ze deed rtiets !iever rjan
op hen te passen.
We wíllen aan haar blijven cierrken ais een rnoe=dige en zonnig in het leven staande vrouw, die vele
moeililkhecjen overwon met lraat' wil err doorzettingsvermogen, maar dre zich uiteinclelijk ook
neerlegde bi; het onmogelijke.
Tilla, moge Je rru genieten van het leven bi1 Goci rn
de hemei, die ons niet geschapen heeft voor dr'
dood, maar voor Ziln glorie. Adieet

