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weduwo van

Johan Joseph Hubert Hanssen

De dierbare overledene werd geboren te Nieu-
wenhagon 23 april 1888 en ovorlesd, voorzien
van het secrament der zieken, 19 augustus
1976 in het De Weverziekenhuís te Heerlen. Zij
werd begraven te Nieuwenhagen 23 aug.1976.

Zeventig jaar, zegt de psalmist, is de lèeftijd
d6Í sterken 6n wat men daar boven krijgt, is
toogift. Voor deze moeder mag dan de leeÍtijd
van meer dan 88 jaar, als zeer gezegend ge-
noemd word6n. Nu, na 'n welbesteed levon,
heeÍt de goede God haar tot Zich genomen.
Deze moeder h€eÍt h6t vele iaren in haar levon
niet gemakkelijk gehad. Want in 19«t stierf
haar man op 44 jerige leeÍlild. Zii was toon
z€lÍ bilna 45 iaar. Toen stond zij alleon voor

haar gezin ven l0 kinderen. En deze opdracht
heeÍt zii als moeder tot h6t uiterste toe v6r-
vuld. Zij dacht daarbii niet aan zichzelf, maar
aan all6n, die haar omringden. En dat kon ze,
omdat ze in haar diep geloof 'n grote stsun
vond in haar gebed en ds Eucharistieviering,
en de kunst verstond om tevreden te leven.
Zii was 'n nobele vrouw, Daarom ziin al haar
kinderen haar dankbaar en zal haar godach-
tenis in ere bliiven bil allen, die haar gekend
hebben. Nu heeÍt ze kalm en rustig haar leven
teruggeven aan haar Schepper en wacht haar
het loon voor haar trouwe dienst aan God en
aan de mensen.
Miln dierbare kinderen €n kleinkinderen, miin
dank voor uw llefde, waarmóo ge mij hebt
omringd. Denkt aan mii in uw gob6d, dan zal
ik als moeder voor u bliiven voorfleven en
zullen we elkaar eenmael weerzien in de
eeuwige heerlijkheid bij cod.
Moge zii rusten in vrede.

Voor uw gewaardeerd medeleven bij de ziekte,
het overli.lden en ds begraÍenis van onzedier-
bare moeder èn oma, betuigen wii u allen
onze oprechte dank.

FAMILIE HANSSEN.VANKAN

De pl. zeswekendlenst zal plaats hebben op
zondagg okt. a.s. om 11.«) uur in de kerk van
O.L. Vr. Hulp derChristenente Nieuwonhagen.
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