BliiÍt

liefdeuol
aoor elhaar
en uergeet
mij niet.

Ter herinnering

grote hobby. ln de handwerkclub van

aan

AN JEURISSEN
weduwe van

PIET DE GUSSEM
geboren op I novembe|lglg te
Ubach over Worms. Toch nog onverwacht

Zij werd
overleed

ze op 4 januari 1997 te

Heerlen.

Na de plechtige uitvaartdienst op 8 januari
hebben wij haar begeleid naar het cremalorium te HeeÍlen.

Ze was een zoígzame, lieve vrouw met het

hart op de juiste plaats.
31 Jaar was ze getrouwd. Samen kregen ze
twee kinderen, Huub en Jeanny.
VanaÍ haar jeugd woonde ze in Ubach over
Worms. Dorpsvast als ze was voelde ze zich
daar thuis. ledereen kon een beroep op haar

doen. Ze stond altijd klaar om een andèr
helpen. ln 1982 overleed vader. Dat was
voor haar een zware beproeving en ze heeÍt
hem tot het einde toe gemist.
Ze was trots op haar schoonzoon, die het
vak van schoènmaker had overgenomen en

te

aangeleeÍd gekregen van vader. Ook haar zes
kleinkinderen waren haar trots. Als ze op

dè

TroeÍ heeÍt ze velen met raad en daad biigestaan. Behulpzaamheid was haar niet vreemd.
ln het dienstencentrum van de TroeÍ droeg zé
haar steentje bij. Maria had een bijzondere
plaats gekregen in haar leven. Verschillende
keren was ze op bedevaart geweest naar
Lourdes. Als ze van Lourdes terug kwam, dan
vertelde ze graag over haar ervaringen.
Ze trok vrijwel dageli.iks op met haar zus Lies
die ook weduwe geworden was. Ze waren
elkaar tot stèun. Samen zijn ze ook naar
Lourdes geweest.

Al is het nu moeiliik om aÍscheid te nèmen,
wij troosten ons met de gedachte dat U
verder liiden gespaard is mogen bliiven.
Wees voor ons die achterblijven een voorspreekster

bij

God.

Voor de blijken van belangstelling en medeleven bij het overlijden van haar die ons zo
dierbaar is, zeggen wij U hartelijk dank.

Famllie de Gussem.

bezoek kwamen had ze altiid iets voor hen
in huis gehaald. Ze vond het fi,n om te gaan

De zeswekendienst zal gehouden woÍden op
zondag 16 Íebruari om 10.30 uur in dè St.
Jozefkerk te Waubach.

onderhouden. Handwerken was haar andere
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kienen. Zo kon ze haar sociale kontakten

