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Ter dankbare horinnsring
aan

MARIA THELEN
weduwe van

AndÍeas Dohmen

Geboren te Ubach-Palenberg
op 26 mei 1893, overleed zi.i in
de Heer in het,,De Wever-
ziekenhuis" te Heerlen, ge-
sterkt door het Sacrament der
zieken, op l0 april 1981.

De uitvaartdienst was op 14

april 1981 in haar parochiekerk
te Bimburg, waar ze ook be-
graven werd op het kerkhoÍ
van dè parochie.

Ze bereikte de gezegende leeftiid van 87 iaar.
Ze was een goede, eenvoudige vrouw, die
zich met al haar kracht gaÍ aan haar gezin.
Toen ze niet meer voor zichzelÍ kon zorgen
werd ze liefdevol opgenomen bij haar zoon en

schoondochter en Iater in het Bejaardenhuis

te Waubach, waar ze dankbaar was vooÍ de
goede verzorging.
Wij zijn geliik !n het eens tè moeten sterven,
doch niet wat betreft de instelling die we heb-
ben ten opzichte van het mysterie van de
dood. Tegenover allerlei Íilosofietjes van men-
sen die geen raad weten met het mystèrie van
de dood, staat als lichtend teken de beloÍte
van Jezus Christus: ,,Alwie in Mij gelooÍt, zal
leven, ook al is hij gestorven". Dit woord be-
antwoord aan de geluksdrang, die ieder mens
is ingeschapen en die hier in dit ondermaanse
nooit volledig voldaan wordt. VooÍ een gelo-
vig mens is dit het hoogst bereikbare: de
eeuwige aanschouwing van de oneindige íiik-
dom van God en ons delen daarin.
Voor ons allen was haar gelooÍ een lichtend
voorbeeld en voor haar zorgen zijn we haar
dankbaar.

We zijn allen dankbaar voor de blijken van
deelneming bij het overlijden en de begraÍenis
van onze dierbare overledene.
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De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben
in de parochiekerk te Rimburg op zondag
31 mei a.s. om 10.15 uur.
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