Heer, blijf bij ons,
want het wordt nacht.

haar handen. Ze hield van haar kinderen

Dankbaar gedenken wij

en haar vele klein- en achlerkleinkin-

Maria Anna Elisabeth

en

Theunissen

omdal ze ziekle en dood van dierbaren

deren, Ze leeÍde met allen mee in lieÍ

echlgenoíe van wijlen

Cornelis Leenderl Oerlemans

Ze werd qeboren op

8 okÍ.

189ó le Ubach over Worms.
Na hel Sacrament van de

zieken Íe hebben onlvangen,
is ze op 2l april 1978 overleden in hel ,,de Weverziekenhuis" Íe Heerlen. Haar

lichaam werd begraÍen op

hel r.k. kerkhoÍ le Waubach.
Ze wisl precies wal ze wilde en dal
moesl ook wel, omdat ze lange Íijd
alleen voor de zware laak slond haar
kinderen op te voeden. Ze deed dal
mel vasÍe hand, maar tegelijkerÍijd wisl
ze gelovend en biCdend haar kinderen
clal geloof mee le geven,

Ze was er lroÍs op biddend lid van
het Marialegioen le zijn en vooral de
laalsle jaren was de rozenkrans niet uit

leed.

DaÍ leed bleeÍ haar niel bespaard, vooral

moesÍ meemaken en verwerken.
Ze was slerk, maar ging toch langzaam
maar zeker de dood Íegemoet. Dal wisl
ze en ze was erop voorbereid. God
zal haar wel glimlachend welkom helen
in Zijn Rijk van Licht en gerechligheid.
Zij, die allijd zo rechl door zee ging,

zal zich bij Hem lhuis voelen.
We bidden voor haar, dat hel zo mag
zijn en dal ze voor altijd rust en vrede
mag vinden bij de God, in Wie zij
gelooÍde en bij Maria lol wie zij zo
dikwijls heeÍl gebeden.

De íamilie Oerlamans dankt u allen hartelijk
voor uw medeleven tijdens hel overlijden en
de begraÍenis van moeder.
+

De zeswekendiensÍ zal gehouden worden op
zaierdag, 3 juni a.s. 'savonds om 19.00 uur in
de parochiekerk van de H. Theresia en Don
Bosco

la Lauradorp.

