
,,Komt, gezegende van mijn Vader, en onl-
vangt het Flijk dat voor u gereed is vanaf de
grondvesting der wereld." l\íat. 25.

ln dankbare herinnering aan

ANNA BARBARA LEMMENS
weduwe van

Peter Joseph Haan

De dierbare overledene werd geboren 3 Íebrua-
ri 1898 te Ubach over Worms en overleed
12 november 1988 te HeeÍlen. Wil hebben aÍ-
scheid van haar genomen in de uitvaarts-
viering op 16 novembër in de kerk van de
H. JozeÍ te Waubach, waarna de crematie

plaats had te Heerlen.

ln de gezegende leeÍtijd van 90 jaar is, nog
gesterkt door het Sacrament van de zieken,
van ons heengegaan, onze lieve moeder en
onze zorgzame oma.
Haar onverwachte sterven heeÍt een eind ge-
maakt aan een welbesteed en werkzaam leven.
Wij zijn haar dan ook dankbaar voor alles
wat zij voor ons gedaan en in het bijzonder
voor alles wat zij voor ons betekend heeft.
Haar leven was vooral getekend door haar in-
zet en zorg. Geboren in een groot gezin

heeÍt zij al vroeg de ernst van het leven er-

varen. De levensomstandigheden waren in die
tijd niet gemakkelijk en ook al werd dit ge-
leidelijk beter, zij bleeÍ de toegewijde moe-
der en oma.
Na vele gelukkige jaren in ons midden te
hebben doorgebracht werd zij de laatste twee
jaren lieÍdevol verzorgd in de Verpleegkliniek
te Heerlen. Hier is zij zacht en kalm inge-
slapen om voor eeuwig verder te leven bij
haar hemelse Vader.
Daarom bidden wij:
,,Heer, geef haar de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte haar.
Dat zij moge rusten in vrede." Amen.

Voor uw meeleven bij het overlijden en de
uitvaart van onze lieve moeder en oma, zeg-
gen wij U onze oprechte dank.

Wij nodigen U uit voor het bijwonen van de
zeswekendienst die gehouden zal worden in
de St. JozeÍ parochie te Waubach, oP

26 december om 10.45 uur.
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