,,lk ben de verrijzenis en het Ieven,*zegt de
Heer; ieder die leeÍt in geloof aan Mij zal in
eeuwigheid niet sterven." Joh. 11, 25-26.

thuis kon

t
Ter nagedachtenis

aan

getroost door het geloof dat zij nu voor altijd
gelukkig zal zijn bij haar hemelse Vader. Om
haar geloof in de verrezen Heer zal zij ook
de vreugde mogen delen van deze verrijzenis.
ln de hoop en het vertrouwen dat we elkaar
in deze vreugde mogen terug zien nemen we
afscheid van onze dierbare echtgenote, onze

echtgenote van

Johannes Honings
Zij werd geboren 1 oktober

1908

te

Ubach
overleed aldaar op

19 september

voelen.

Wij verheugden ons reeds op haar 79ste verjaardag. En nu we dan zo plotseling en onverwacht afscheid van haar moeten nemen
valt het ons zeer zwaar. Wij weten ons echter

ANNA KNUBBEN

over Worms en

kinderen en later over de achterkleinkinderen.
Bij moeder en oma was je altijd van harte
welkom. Zii hield van mensen om zich heen
en zij zorgde er wel voor dat je je bij haar

moeder en oma.
Dat zij moge rusten in vrede.

1987.

Op 23 september hebben we afscheid

van

haar genomen en haar te ruste gelegd op het
R.K. Kerkhof te Waubach.

Wij zeggen U dank voor Uw meeleven bij het
Er zijn mensen waarvan wij niet zien of willen zien, dat zij ouder worden. Zii blijven
actief, doen zelÍ nog hun huishouden en

zo onverwachte overlijden en de
J.

Zij stond altijd klaar voor haar gezin,

voor

vader lief en leed met elkaar gedeeld en
hebben zii gewerkt en gezorgd voor hun gezin. Zai waren blij als het hun kinderen goed
ging en zij verheugde zich over de klein-

Honings,

kinderen, kleinkinderen en

regelen alles persoonlijk. En zo was moeder.

vader en de kinderen en' Iater voor de kleinkinderen. Ruim 58 jaar hebben moeder en

begrafenis

van onze dierbare.
achterkleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden in de parochiekerk van de H. Jozef
te Waubach op zaterdag 31 oktober 1987 om
19.00 uur.

Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel.

311978

