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Gedenken wij in onze gebeden

%zdarr(an;na,@
echtgenote van

,U,fft ee?bh %rlfft
%

Zij werd geboren op 24 juli 1924 te Heerlen en
overleed, voorzien van het Sacrament der

zieken, thuis te Eijgelshoven op
24 december 1989.

Na een moedig en waardig gedragen ziekte is

mam van ons heengegaan. Tijdens deze moei-
lijke periode was zij juist degene die ons hielp
en steun gaf bij het verwerven van haar ziekte.
Voor ons is het een enorme troost dat haar lij-
densweg nu afgelopen is.

Wij kenden haar als een eenvoudige en blij-
moedige vrouw, die altijd voor iedereen klaar-
stond.
Haar liefde en goedheid stonden geschreven
in haar ogen.
Voor pap was zij de vrouw van zijn leven met
wie hij geluk en zorgen deelde.

Als kinderen zijn wij trots op dat zij onze moe-
der was.
De kleinkinderen waren alles voor haar en ga-

ven ook de laatste maanden nog veel levens-
vreugde.
Wij zijn dankbaar voor alles wat mam ons heeft
meegegeven.
Zii was een waarachtig voorbeeld.
Wij zijn blij dat we haar met hulp van anderen
thuis hebben kunnen verzorgen.
Zo hebben we iets van haar liefde kunnen
teruggeven.
Laten we haar zo in onze dierbare herinnering
voor ogen houden.
Moge haar geloof en goedheid ons kracht en
moed geven om verder te gaan in haar geest.

Goede God, geef Hilde haar welverdiende
rust.

Wii danken u voor uw blijken van medeleven
ons betoond bij het overlijden en de uitvaart
van Hilde.

A.J.H. Hàndeler
Kinderen en kleinkinderen.

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zaterdag 10 februari 1990 om 19.00 uur in de
parochiekerk van St. Joannes de Doper te
Eijgelshoven.
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