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iÍd von het R.K. Por. Kerkbestuur
lid von cie Kath. ActÍe
Iici von de H. Fomiiie
echtgenoot vcn
MARIA HUNIRTINA HANSSEN
" ANNA
Eeboren te Schoesberg 14 Febr. l9A!, gocivruchtig,
overleden te l-ieerlen i3 Nov. 1955, voorzien von
de lqotste H.H. Sacrornenten der Stervenden. Begroven te Heerlen 17 Nov. d o.
IÀË. É"* ir il;;;à"""
't *Lrr, groot von hart,
ei: karcrkter. Hil wcrs een mcrn in de volie zin des
vrcords. Acn God e:r goCsdtenst gehecht wcts hii'
'"

:

eÉn cprecht gelovÍg c6risten, een lieÍdevcile echt.''
genooi, een goede én.zorgzqme voder voor zijn
gèzin, een wijze rood.srnon voor zijn vriendeh,
öen uÍtn:untend 1id von het R.K. Kerkbestuur, de,
belongen van onze kerk wqren zijn be}ongen;'
sieecls wist hij d'oor wijze odvÍezen zijn kerk te

dienen.
FilË;;"rdigheid

'

en goedheid jegens de

mede;
mensen kenmerkte deze moll, nooit vros hrern iets
gedoon.
hem
werd
te veel ols een-beroep op
-het
-von Hier,

mogen we denken sàn

woorC

Jezus'l

,.WLt ge con de rnijnen gedccn hebt, zol U'
hcnierdvoudig worcien vergóiden."
Te vroeg rrooi mensenoorCàel is hi1 ontrukt ccln
de lieÍdà von zijn vrouw en kinderen. Msor wii
huigen het hooÍd voor Gods Voorzienigheid. AIs
Goà ons rnet iijCen bezcekt, zcl Hil onsóok krocht

Ín het hlCen schenken.
,''','
,lvliin lieve vrouw en kinderen, God vroeg U qen
,groot oífer. Weest echter getroost, voor n:ii is het
iterven eer:. verlossing uit cle piinen en een heen.
gacn noor n beter leven bij God. Docrrboven,
ïarscht Ík op U. Wot ik vrcag von U en von allen,
Íe mil kenden is de ocrimoès vcn Uw gebed. ,",'
.:,,'.:- Vacrtwel, tot weerziens in de hemel. ,,,. ,:'.
O.LVrou* ,ot,Lourdes bid voor oIrs. ,:
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