


In dankbare herinnering aan

't Mie Wassen - Rutten
weduwe van

Frits Wassen

Mam werd geboren te Rimburg op 73 oktober 7931. Ze ouerleed thuis
op 1 juni 2016, in de leeftijd uon 84 jaar. Ze is ooergebrocht noor het
cremotorium ín Heerlen, nadat we aJscheid hebben genomen no een
euchoristieuiering ín de kerk uan de H. Drieuuldigheid te Rimburg, op
moandog 6 juní.

De fomilie ís u zeer erkentelíjk uoor alle blíjken uon medeleuen na het
ouerlijden en bíj de uituaart uan 't Mie.

U bent uitgenodigd voor de zeswekendienst die zal plaatsvinden op
zondag 24 juli om 10.00 uur in bovengenoemde parochiekerk.

Mam heeft een mooi, maar geen gemakkelijk leven gehad. Heftig,
bewogen, maarmooi. Met 40 jaar werd ze weduwe en stond ze er alleen
voor. Maar ze heeft er altijd alles aan gedaan om het voor haar dochters
zo goed mogelijk te kunnen doen. Voor alles wat ze gedaan heeft, zeker
ook in die tijd, hebben we heel diep respect.

Ze was een trotse vrouw, statig, met kaarsrechte rug. Zo was ze ook:
een uitgesproken mens, met een eigen mening, heel direct en met
haar eigen principes en speciale uitdrukkingen, zoals het woord
"Flokkebuul". Ze kon altild zo heerlijk 'rauwele'. Een sterke vrouw
is ze altijd geweest, tot op het allerlaatst. Ze wi\de nooit iemand tot
last zijn en droeg wat ze te dragen had liefst stil voor zichzelf.

Ze was altijd geïnteresseerd in het doen en laten van haar dochters:
ze wist waar we naar toe gingen en mee bezig waren. We waren zeer
met elkaar betrokken en mam was kots op ons. Meer dan 25 jaar
zong ze in de zangvereniging en daama nog lange tijd in het
dameskoortje. Ook bij de ouderensoos was ze intens betrokken. En
voor de voetbalclub stond ze vroeger graag in de kantine, ook daar
op haar eigen wïjze. . . Ze ging graag en gemakkelijk met mensen om.
Ze was'n echt Brokkelzer Maedje, sjtolz op haar dorp en begaan
met wat er leeÍde.

Haar ziek zijn op het laatst zou ze liefst helemaal zelf gedragen
hebben om er anderen niet mee te belasten. Toen ze het hoorde,
had ze het moeilijk, maaÍ ze hield zich sterk en vertrouwde - zoals
ze dat haar leven lang had gedaan - op't 'Modder Göddeske' en 't
'Hengödje', bijgestaan door haar dochters, schoonzoon en goede
mensen van de zorg om haar heen.
Mam, we moeten je nu laten gaan. We zullen je missen: je was het
middelpunt in ons leven. We zijn je intens dankbaar voor alles wat
je altijd hebt gedaan en betekend. Rust nu in vrede bij God.

Elly, Marian & Wim


