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Ter dankbare herinnering aan

FIEN SENDEN

en grootmoèder, als kerkelijke en diepgelovige
vrouw met een missionair hart. Ook al begreep ze met haar gevoelige hart niet altijd
waarom God zoveel leed toeliet, ze droeg

haar deel in het liiden voor het Evangelie.

echtgenote van

Bijzonder toen ze in haar moederhart getroÍÍen

ZEF PUSTJENS

werd door het sterven van Ton.
Ze zei dat het was alsoÍ sinds die tijd de zon
geen licht meer gaÍ. Moge de herinneringen
aan de eenvoudige goedheid van deze vrouw
licht geven voor ons die achterblijven. Want
allen worden wij geroepen de christelijke
lieÍde te beleven tot het einde toe.
Moge zij nu in Gods oneindige goèdheid verlost zi.in van alle kwaad en samen met Ton
voor ons ten beste sprèken.

Zij werd geboren in Beek op 1 Íebruari 1919
en overleed, gesterkt door de H. sacramenten,
op 31 maart 1995. Zij werd op 5 april, na een
plechtige requiemmis in de parochiekèrk van
de H. Theresia en Don Bosco te Lauradorp,
begraven op het parochiële kerkhoÍ van dè
St. Josephparochie te Waubach-Groenstraat.
,'VADER, UW WIL GESCHIEDE".
Opnieuw willen we ons met deze woorden
van Jezus overgeven aan God, nu wij een
goed iaar na Ton ook aÍscheid nemen van

Voor uw gebed en medeleven zeggèn wij
van harte dank.

ophef ovèr haarzelÍ en daarom willen we ook
slechts enkele trekken noemen die haar kenmerkten. Altijd keek ze met een voorlieÍde

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden in de parochiekerk van St. Joseph
te Waubach-Groenstraat op zaterdag 13 mei
a.s. om lS-00 uur-

deze dierbare moeder en grootmoeder.
wilde eenvoudig en bescheiden blijven

Ze
en
verhieÍ zich nooit boven anderen, ook al was
geen
ze intelligent en deugdzaam. Ze duldde

naar zwakken, kinderen, verstotenen.
En ze wist ze naar zich toe te trekken om ze
geborgenheid, warmte en goedheid te geven.
Als schooliuffrouw, als echtgenote, moeder

U

Echlgenoot, broer,
kinderen en kleinkindeÍen.
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