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In dankbare herinnering aan

Margriet [-{anssen-Latour
weduwe van

Frans Hanssen

Maar natuurlijk ging haar diepste ínzet uit naar haar gezín. Ze
was er met heel haar hart voor haar man Frans, met wïe ze ruim
vrjftig jaar getrouwd was, en hun zoon Roger. Ze verstond de

kunst om de gewone dingen goed te doen. Ze zocht liever
eenvoud dan luxe; ze kookte geen exotischre gerechten, maar
wel gezonde kost. Haar eenvoud was haar kracht.

Na het overlijden van Frans tn 2072 probeerde ze haar leven
zoveel mogelijk ze\Í op te pakken, om maar niemand lastig te
hoeven vallen. Dat werd moeilijker toen ze anderhalf jaar
geleden na een operatie maar moeilijk weer op de been kwam.
De beperkingen sinds de corona-pandemie maakten het nog
moeilijker om voor zichzelf te kunnen zorgen " Zekon terugvallen
op haar zoon Roger, schoondochter Diana, haar naaste familie

en op diverse mensen in haar directe

onngeving en

kennissenkring.

Margriet werd geboren te Ubach over Worms op 17 augustus
1934 en overleed, voorzien van het H. Sacrament der Zïeken,
te Heerlen op 8 juni 2021, in de leetttld van 86 jaar.
Na een eucharistieviering in de kerk van de H. Drievuldigheid
te Rimburg op 15 juni 2021 en afscheid op het kerkhof aldaar is
ze overgebracht naar het crematorium te Heerlen.
We kijken terug op heel veel gezegende jaren in het leven van
Margriet.
Ze heeft lang mogen genieten van een goede gezondheid en al
die tijd heeft ze zích ook ingezet om iets moois te maken van
haar leven en dat van de mensen om haar heen.
Aan de gemeenschap van Rimburg heeft ze meegebouwd als
enthousiast lid van de KAV, waarvan ze 53 jaar lid is geweest.
Haar muzikale talent zette ze ïn bij Zangvereniging Eendracht
waarvan ze 52 jaar trouw lid is geweest en bij het uitvaartkoor
van de parochie waarvan ze vanaf de oprichting lid is geweest.
Ze genoot van de kleine dingen in het leven, bloemen, natuur,
vakantie en haar wekelijkse bijeenkomsterr met haar
vriendinnenclubje op zondagmorgen in café d'r Eck.

Haar huis aan de Kapelweien, waar ze sïnds haar huwelijk met
Frans in 1960 onafgebroken heeft gewoond, moest ze verlaten
na een beroerte. In het ziekenhuis in Heerlen overleed 28,
moegestreden maar met de berusting vanuit het geloof dat ze
altijd heeft gehad.
In geloof bidden we:
L-leer uan alle leuen,

in uw handen leggen we het leuen uan Margriet Hartssen-Lotour.
Wíl hsar, samen met Frsns, fhuísroepen bii U,
bij wie geen dood bestaat, alleen maar leuen.
Door Christus onze Heer.

Voor uw behokkenheid tildens de ziekte en na het overlijden
zeggen we u hartelijk dank.
Roger en Diana

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag
1 augustus 2OZl om 09.30 uur in de parochiekerk
H. Drievuldigheid te Rimburg.

