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,,ons vaderland ; in de hemel
en uit de hemel verwachten wij de Verlosser,
onze Heer Jezus Christus." Fil. 3,20

t
ln

dankbare" herinnering aan

FETJE SCHURER
weduwe van

respecteerde zichzelt, nam volop deel aan
het verenigingsleven in de Groenstraat en genoot van vele mooiè dingen. Zij hield van het
zorgen voor haar gezin, genoot van handwerl<en, kaarten en sjoelen. Haar devies was l
,,Niet klagen maar dragen." En zo heeft zii
de ongemakken van het leven gedragen want
als men haar vroeg hoe het met haar ging
was haar antwoord: ,,Het gaat goed."
Zo zal zij in onze herinnering blijven voortleven en we zijn God dankbaar voor alles
wat zij voor ons gedaan en betekend heeft

en wij bidden: ,,God geef haar de eeuwige
rust en het eeuwige licht verlichte haar."
Dat zi} moge rusten in vrede.

Joseph Plum
* 7 December 1901 te Aengwirden (Friesl.).
t 18 Maart 1987 te Heerlen.

Na een plechtige rouwdienst in de St. Jozefkerk te Waubach vond de crematie plaats in
het crematorium te Heerlen.

Vol droefheid hebben we afscheid

genomen

van onze lieve en zorgzame moeder en oma.
Zachl en kalm is zij, na een welbesteed leven,
op 8S-jarige leeftijd, ingeslapen.
Zij was een opgewekte, levenslustige vrouw,
hartelijk en dankbaar. Ondanks materiële zorgen wist zij van het leven te genieten. Gebo-

ren in Friesland heeft zij zich in Limburg
zeer goed weten aan te passen zonder daarvoor haar Friese aard te verloochenen. Zii

Wij danken U voor uw meeleven ondervonden
tijdens ziekte, het overlijden en de plechtige
uit,.raart van onze lieve moeder en oma.
Haar kinderen,

kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 3 mei om 10.45 uur in de
parochiekerk van de H. Jozef te Waubach.
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