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Ter dankbare herinnering aan

FIEN MOONEN
echtgenote van wijlen

WIEL ERDHUIZEN

De dierbare overledene werd geboren op
25 september 1909 te Nieuwenhagen en over-
leed, voorzien van het sacrament der zieken
op 18 september 1988 in de Verpleegkliniek

te Heerlen.
Na een plechtige uitvaartdienst in de paro-
chiekerk Maria Hulp der Ghristenen te Nieu-
wenhagen, werd zii ter ruste gelegd op het

R.K. Kerkhof aldaar 21 september d.o.v.

ln de leeftijd van ruim 78 jaar is deze moeder
van ons heengegaan. Wij mogen terugzien op
een goed besteed leven, waarin zij door haar
eenvoud en tevredenheid, haar hartelijkheid
en naastenliefde aan de Heer behaagde. Zo
heeft ze vele jaren gelukkig geleefd in haar
gezin als een goede echtgenote voor haar
man, 'een lieve moeder voor haar zoon Jack
en later ook voor haar schoondochter Maria
en een fijne oma voor haar kleinkinderen
Pablo en Jurriaan. Zij voelde zich gelukkig
wanneer anderen gelukkig waren en ze was
dankbaar voor alle kleine attenties en blijken
van genegenheid en hartelijkheid. Vele jaren
was ze 'n trouw lid van het Ouderenkoor
"Ons Plezier" en ze was trots op het "koor-

kleed", dat ze tijdens de uitvoeringen droeg
en waarin ze nu ook opgebaard is. Sinds 1980

had ze haar woning op Caeciliahof, waar ze
graag woonde en zich goed thuis voelde. Maar
enkele maanden geleden moest ze worden
opgenomen in het "De Weverziekenhuis" te
Heerlen en daarna in de Verpleegkliniek.
Maar maandag 19 september zou ze ontslagen
worden en weer naar haar woning terugkeren.
Helaas heeft dit niet zo mogen zijn, want
daags tevoren - 18 september - is ze 's avonds
om 12 uur plotseling overleden aan 'n hart-
stilstand.
Zo is ze zeer onverwachts van ons heenge-
gaan, maar in de herinnering van velen zal
ze blijven voortleven als een goede zorgzame
en opgewekte vrouw.
Moge God haar nu belonen met het eeuwige
leven bij Hem.

Voor uw blijken van deelneming en uw gebed,
danken wii u allen van harte.

Familie Erdhuizen-Moonen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 30 oktober a.s. om 11.30

uur in de parochiekerk Maria Hulp der Chris-
tenen te Nieuwenhagen.


