
NADTR
BIJ U
MIJN
GOD



Ter dankbare herinnering aan

TONNY SUPPERS
echtgenote van

SJEF FRANSSEN

Zij werd geboren te Heerlen op 13 januari
1924 en ovsrleed thuis, nog voorzien van het
H. Sacrament der Zieken, na een lang en
moedig gedragen ziek-zljn, op 19 september
1989. Na een plechtige Requiemmis op 24
september in haar paroclT iekerk St. Lamber-
tus te Nederuveert, hebben wij haar begeleid
naar haar laatste rustplaats op de Algemene
Begraafplaats aldaar.

Tonny heeft gevocht", ,", haar gezondheid.
De eerste symptomen van haar slopende
ziekte toonden zich al kort voor haar huwelijk,
veertig jaar geleden. Naar de buitenwereld
heeft zij nooit een klacht geuit. 'Onkruid ver-
gaat niet* - 'lk ben niet kapot te krijgen'zei zij
dikwijls, terwijl zij moeite deed om je echt iets
te vertellen. Zij hield haar levensmoed, vooral
door de liefdevolle, onophoudelijke zorg van
haar echtgenoot. Zij wist zich bij hem thuis en
zij genoot zichtbaar, telkens als zij thuis mocht
komen na een verblijf in het ziekenhuis.

Zij verheugde ziclT over de kleine dingen van
het leven - ztj leefde toe naar het veertigiarig
huwelijksfeest, wat zii ffimen wilden vieren.
Zij heeft het nog kunnen vieren, alwas het dan
niet zó als zij had voorzien.

Rustig ingeslapen, is zijverlost uit haar lijden.
Dankbaar zal zij terugzien op de liefde die zij
heeft ontvangen. Bidden wij dat zij nu voor
eeuwig gelukkig mag ztjn in het hemelse
Koninkrijk, waarop zij, als gelovige vrouw en
moeder, haar hoop altijd heeft gericht; en dat
ook wij, echtgenoot, kinderen en kleinkinde-
ren, die haar opgewekheid en humor zullen
missen, getroost worden in dit geloof in de
verrijzenis.

t
Voor Uw meeleven, tijdens haar leven en na
haar overlijden, danken wij U oprecht. Het is
voor haar en ons een echte steun en vreugde
geweest.

J. C. W. Franssen,
kinderen en kleinkinderen.

De zeswekendienst zal gehouden worden in
de St. Lambertuskerk te Nedenreert op zater-
dag 4 nsvember 1989 om 19.00 uur.


