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In dankbare herinnering ean

Anna Hermans-Konings
weduwe van

Leo Hermans

Mam werd geboren te Ubach ouer rVorms
op 29 oktober 1925.

Zii

in het ziekenhuis te Heerlen
30 mnart 2015, in dc ktftUd uan 89 jaar,
We hebben haar te rusten gelegd in het graf adn pdp
ouerleed

op

op het kerkhof teWaubaclt, nd een eucltaristieaiering

in dc kerk uan

St. Jozef te Waubach-GroenstrAAt,
op dinsdag 7 april.

Het is goed zo. Dat mogen \Me vanuit de grond van ons
hart verzuchten. Na een zwaaÍ infarct hvam mam in het
ziekenhuis terecht. Daar hebben rwe samen het Sacrament
van de Zieken gevierd en sindsdien bij haar gewaakt, totdat
ze een paar dagen later rustig is ingeslapen. \fe zullen met
grote waardering en dank aan haar blijven denken. Ze was
een goede en zoÍgzame moeder en oma, die alles voor je
deed en ervoor zorgde dat iedereen het zijne kreeg. Zeheeft
er altijd alles aan gedaan het gezin bij elkaar te houden. En
wat je haar vertelde, dat hield ze voor zich. Zekon het niet
hebben als je over anderen kletste. Ze was degelijk, proper,
netjes en bescheiden. Mam was een tevreden mens die voor
zichzelf niet veel vroeg.

Bijna 60 ju, was ze mer pap getrouwd. Ze vormden
een goed stel samen. Toen pap z'n geheugen begon
na te laten heeft mam hem al die tijd verzorgd en op
handen gedragen, soms tegen beter weren in en boven haar
krachten uit. Pas toen het echt niet meer ging, ging hij naar de
Liickerheidekliniek. Ook roen is ze hem rrouw dagelijla gaan
bezoeken. Ze was een hele lieve oma voor de kleinkinderen
en ze was gek op de achterkleinkinderen: die waren haar alles
en brachten haar veel vreugde. Een vreugde die ze nodig
had, zeker het laatste jaar, toen het leven op haar oude dag,
ondanks alle aanloop, wat somberder werd en de wereld
wat kleiner. Ooit is ze met haar hele gezin naar Canada
verhuisd. Maar daar kon ze het geluk niet vinden. Ook de
verhuizing naar het Heereveld viel haar zwaar. Nu is ze aan
haar laatste reis begonnen. Mam, oma, we wensen je dat
je nu Gods rust en vrede mag vinden, samen mer pap en
'W'e
allen die je zijn voorgegaan.
danken je voor alles wat je
altijd voor ons hebt gedaan en betekend. We zullen je nooit
'S7'e
vergeten.
hebben afscheid van je genomen in de dagen
rond Pasen: dat je nu bij God de rust van het eeuwige leven
mag vinden.
Je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De familie is u zeer erkenteli;kvoor alle blijken van medeleven
na het overlijden en bij de uiwaart van mam.

U bent uitgenodigd voor de zeswekendienst die zal plaatsvinden op zondag 10 mei om 11.30 uur in bovengenoemde
parochiekerk.

