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Anna Vinck
echtgenote van
JUUP ENGELEN

Geboren te Ubachsberg op 21 juni 1904.
Overleden op 3 september 1982 te Heerlen.
De begrafenis had plaats te Ubachsberg op
7 september 1982.

Na een leven van inzet en toew'ljding voor haar
gezin en de velen die een beroep op haar
deden, betrok zij met haar man een beiaarden-
woning in de hoop nog enkele jaren onbezorgd
te midden van en voor de haren te kunnen
leven. Maar God beschikte bl'rjkbaar anders.
Haar man moest al spoedig in een verpleeg-
liuis worden opgenomen.
ledere dag stond zij aan zi)n bed, in de hoop
voor hem een steun te zijn, maar ieder contaci,
zelfs geestelijk leek uitgesloten en deze on-
macht vrat aan haar gezondheid; steeds weer
ontmoedigd en gedeprimeerd kwam zij thuis,
tot zU zelf in het ziekenhuis moest worden op-
genomen. Heel spoedig en geheel onverwacht
kwam haar einde en wel op de dag die in de
loop der jaren haar dag is gewordeÀ; de Eerste
Vrijdag, de Goede Vrijdag, -de dag dat zi1 met
de gelovige gemeenschap de Liefdle vierdé van
Jezus voor ons tot op het kruis. Het tukt wel
een teken van haar Heer aan zijn trouwe die-
nares: kom gezegende van mUn Vader, treedt
binnen in de vreugde van uw Heer.
Beste kinderen en kleinkinderen, mUn laatste
zorg glng. u1t naar hem die ons aller zorg
nodig had; ik ben niet meer in uw midden,
neemt gU mUn taak over en ,blijft hem omringen
met. uw toewijding; houdt vast aan die gees-
telijke waarden die voor mij zo'n grote klacht

zijn geweest, vooral als de beproevingen groot
waren en dat geef ik jullie als erfenis. Want
niet van brood alleen leeft de mens. lk heb er
mijn voltooiing in gevonden.
God, almachtige Vader, in geloof bel'rjden wij
dat uw Zoon gestorven is en verrezen;
verleen ons goedgunstig
dat deze dierbare, die in Christus is ontslapen,
door dit mysterie vol vreugde zal verrijzen
in de kracht van Christus, onze Heer.

De familie dankt U oprecht voor uw medeleven

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
op zaterdag 16 oktober om 19.00 uur in de kerk
van de H. Bernardus te Ubachsberg.


