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tijd bezig. Bijna nooit voor zichzelf maar altijd

Maria Hubertina Josephina Meiis

gezin en ze vonden veel steun bij elkaar.
Zelfs toen haar leven bijna ten einde Iiep,

echtgenote van

loseph OÍÍermans

Ze werd geboren op 4 juni 1906 in Heerlen
en overleed, gesterkt met de H. Sacramenten

op 28 mei 1991 in de Verpleegkliniek te
Heerlen. Op 31 mei werd zij na een plechtige requiemmis in de parochiekerk van de
H. Jozef te Waubach-Groenstraat, gecremeerd

in het crematorium te

voor anderen. Man, kinderen en kleinkinderen
hadden daarbij een speciale plaats. Samen
met vader heeft ze hard gewerkt voor haar

Heerlen.

gebruikte ze haar beperkte mogelijkheden
om kleinigheden voor anderen te maken.
Zij hield van mensen en gezelligheid. Sloot
mensen in haar hart en wilde zelt ook in
harten gesloten worden.
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"Een sterke vrouw, wie zal haar vinden.
(

....."

Spr. 31 ).

Zij genoot

zichtbaar

van de liefde, sympathie en aandacht die ze
in grote mate heeft gekregen. Het vieren van
het S5-jarig huwelijksfeest, vorig jaar, samen
met vader, familie en vrienden was voor haar
hoogtepunt.

Wij zijn dankbaar dat wij zo over haar kunnen
praten. ln ons verdriet haar te moeten missen

is het ons een troost dat

zaj

op haar eigen

manier heeft kunnen leven en mogen sterven.
De medische staf en de verpleegkundigen

Moeder,

van de verpleegkliniek hebben haar

kend voor haar karakter. Geluk, maar ook
verdriet had daardoor een betekenis in haar
leven; soms bevochten in een pijnlijk gevecht
met zichzelf .
ln haar geloof vond ze vaak de kracht om
haar leven vorm te geven. ln moeilijke tijden
vond zii vooral steun en vertrouwen in haar
gebed tot de Moeder van Altijd Durende
Bijstand. Ook de H.H. Gerardus en Antonius
hadden haar bijzondere verering.
De rozenkrans, die ze de laatste dagen niet

waardige afsluiting te groeien.

ting van kracht en zekerheid. Moeder was al-

Groenstraat.

bij velen bekend als ,,vrouw OfÍermaÍrs", is niet geruisloos door 't leven
gegaan. Blijdschap, verdriet en pijn waren
ook hààr deel. Strijdbaarheid was kenmer-

uit haar handen wilde, was voor haar een ket-

met

grote deskundigheid, maar vooral met veel
warmte omringd in de laatste fase van haar
leven. Dat gaf haar en ons de rust naar een

Dank aan iedereen die voor moeder en ons
een steun was !
Vader, kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst heeft plaats op
zaterdag 13 juli a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Jozef te Waubach-
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