ln dankbare herinnering aan

lda Habets-Mink
echtgenote van

Rene Habets

4 december
1940. Zij overleed in het ziekenhuis te Heerlen op
21 november 2005, in de leeftijd van 64 jaar.
We hebben haar begeleid naar het crematorium
te lmstenrade, na een Eucharistieviering in de
lda werd geboren te Heerlen op

kerk van Sint Joseph te Waubach, op vrijdag

25 november 2005.

t
lda was een krachtige en energieke vrouw ze had

een groot doorzettingsvermogen, was zoÍgzaam
van aard en soms eigenwijs. Creatief en ijverig
als ze was, kon ze niet stilzitten. Samen met Rene
heeft ze altud hard gewerkt. Trots was ze erop,
dat zU het bedrUf hadden uitgebouwd. Naast het
werken, ging ze graag op vakantie naar haar favoriete plekken: ze zocht graag de rust, de zon en
de cultuur op van Mallorca en ging vaak naar het
Friesland van haar ouders. Voor haar gezin stond
ze te allen tijde klaar. Ze was er voorje, maar kon
ook zeer kritisch en stellig zíjn in haar optreden.

Graag hadden we haar gegund dat ze de geboorte
van haartweede kleinkind nog kon meemaken en
van hen beiden nog jaren kon genieten. Lange
jaren heeft ze getobd met haar gezondheid. Veel
tegenslag doorkruiste haar weg. Maar door hele
diepe dalen heen droeg ze haar ziekte dapper en
zocht ze keer op keer de positieve kanten.
lneens nam haar ziekte een dramatische wending

toen ze een paar weken geleden ongelukkig ten
val kwam. Het waren moeilUke en zwaÍe weken
sindsdien. Nu ze na een leven van hard werken
en zorgen stilaan de leeftijd had om er meer van
gaan te genieten, moeten we afscheid nemen van
elkaar. Dat doet ons pijn en veel verdriet. Maar het
was haar eigen wil dat we niet zouden treuren...
lda was een gelovige vrouw. Onze troost vinden we
in het gelovige besef dat ze nu, voorbu aan lijden
en tegenslag, mag rusten in vrede bij God thuis,
op Wie ze haar leven lang heeft vertrouwd.
lda, mam, oma, bedankt voor alles watje voor ons
hebt gedaan en zult blijven betekenenRene, Léon en Angelo zijn u zeeÍ erkentelijk voor

alle betoonde medeleven tijdens het ziekbed, na
het overluden en bij de uitvaart van lda.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag

8 januari om 11.30 uur in genoemde parochiekerk.

