Volkomen onverwacht ging mamma van ons
heen. Zij stierf zoals zij wilde leven: "lk wil
niemand tot last zijn en ik bid de Goede God,
dat hij mij een sukkelende oudedag wil
besparen".

Dat zei ze, maar zij praktiseerde deze stelling

ook. Mamma moest steeds gevraagd worden,
en dan kwam ze graag
Maar nog liever ontving ze haar kinderen,
haar kleinkinderen, familieleden, de vele
vrienden en kennissen op haar gelukkigste
plek de laatste tien jaar, haar flatje.
In 1958 nam ze afscheid van haar !ieve man,
onze vader, ontredderd achterblijvend met

4 opgroeiende kinderen. Ze ontpopte zich als

een zakenvrouw, die met behulp van lieve
vriendenhanden, haar gezin op voorspoed wist

te

Ter dankbare herinnering

aan

zetten.

Toen deze krachtinspanning niet meer nodig
was, zocht en vond ze haar verdiende rust
op haar flat tussen haar dierbare spullen,
iedere week verse bloemen zettend bij de
foto van haar geliefde Frans.
Nu is zij heengegaan, alleen, even onopgemerkt.

MARIE-JOSÉ, FRAN9OISE,
GERMAINE KRIJNS
voor allen, die haar kenden José
weduwe van
Frans \lVijnhoven

Zij werd geboren op 15 augustus

1912 te

Maastricht en overleed op 31 december

1978

Mamma, waarom mochten wij

je niet goeie

dag zeggen, je zeggen, dat je dood voor ons
zo vroeg kwam, dat we je nog vele jaren in
ons midden wilden hebben? Jij, die het
middelpunt van onze familie was!
Mamma, je wist je zware zorgen te dragen
in de troost van je Geloof. Je wist blijdschap
te etaleren uit liefde voor je Geloof. Je wist
tevredenheid te tonen vanuit je moederlijk
gevoel en in dank aan God, dat wij, jouw
kinderen een goede toekomst hadden.
Mamma, lieve oma, lieve bonma, God geve
je zijn eeuwige vrede in eeuwige stilte.

in Sittard.
De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 11 februari 1979 om half
in de parochiekerk van St. Petrus Stoel te
Antiochië te Sittard.
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