


Ter dankbare herinnering aan

Lieske Vreuls

weduwe van

Jac Verstappen

Maria Elisabeth Verstappen - Vreuls werd geboren
in Rimburg op 17 oktober 1915 en zij overleed,
gesterkt door de H. Sacramenten en begeleid door
haar dierbaren, in de Hamboskliniek te Kerkrade

op 22 oktober 2002. Op 26 oktober werd zij,

na een plechtige uitvaartmis in de St. Josephkerk

te Waubach - Groenstraat, begraven bij haar

man op het parochiële kerkhoÍ van de Petrus en

Paulusparochie in Schaesberg.

Enkele dagen na haar 87ste verjaardag is Lieske

zacht en kalm ingeslapen. Als diepgelovige en god-
vruchtige vrouw ontving ze nog de H. Sacramenten,

wetend dat haar einde nabrj was. Ze had alles

besproken en geregeld en was voorbereid voor
haar ontmoeting met de Heer. Ze rekende op
haar dierbaren, die haar tot het laatst toe hebben
bijgestaan. Want kinderloos gebleven, was ze op
hun hulp aangewezen. Na het overlijden van haar

man, Jac, kwam ze in Waubach wonen, in de ílat
bi.j haar zus. Ze heeft hier nog een mooie tijd
gehad en voelde zich na de Schaesbergse jaren

al vlug weer thuis. Wat Lieske typeerde was haar
grote lieÍde voor moeder Maria, haar gebed en

bedevaarten naar Lourdes, haar lidmaatschap van

het Marialegioen. Ze was een vrouw die voor
iedereen goed wilde zijn en tegelilk in een eigen

stijl met franje haar leven leidde. Ze was creatief
met handwerk en vooral naaien van kleding. Ze

genoot van eenvoudige kleine dingetjes en het
bezoek van haar familieleden. We willen iedereen

bedanken die haar met vriendschap en liefde heeÍt
gesteund, in het bijzonder ook het verplegend
personeel van aÍdeling 5 in de Hambos. Moge ze

nu onder de mantel van Maria geborgen zijn in

Gods eeuwige liefde.

Voor uw gebed en medeleven bij haar overlijden
danken wij u van harte.

De naaste familie

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
in de parochiekerk van St. Joseph te Waubach -

Groenstraat op zondag 8 december om 'l 1.1 5 uur.

Uitaatuereniging "Hulp en steun"
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