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Dankbaar voor het vele goede dat zii deed,
gedenken wij:

LOUISE WALKOWIAK
wed uwe van

JAN TOUSSAINT

Zij werd geboren in Barlin (Fr.) op 30 mei 1923

en overleed, gesterkt door de H. Sacramenten

en omringd met de liefdevolle zorgen van haar

dochters, op 30 januari 1995. Zai werd op
3 februari, na een plechtige requiemmis in de

kerk van de H. Theresia en Don Bosco te
Lauradorp, begraven bij haar man op het

kerkhof aan de Vogelzankweg.

Vrij plots moeten we afscheid nemen van een
goede moeder en grootmoeder. Na in haar
jonge leven verschillende keren verhuisd te
zijn, woonde ze nu al vijfendertig jaar in de
Salesianenstraat in Lauradorp. Hier had ze
samen met haar man haar stekje gevonden
en zorgde ze voor haar gezin. Ze genoot er
van vele kleine dingen, haar bloementuin,
de buren en vriendinnen. Ze was een vrouw,
die zich niet zo vlug opende naar anderen,
maar eenmaal vertrouwd was ze hartelijk en
mee!evend. Dit ondervonden vooral zieken,
die ze niet alleen namens de Zonnebloem

bezocht, maar aan wie ze ook heel persoon-
lijk haar tijd en aandacht schonk. Over zich-
zelt klaagde ze nooit. Haar grootste hobby
was handwerken en daarom bezocht ze trouw
de handwerkclub in d'r Sjtee Uul.
De plotselinge dood van haar man, was een
groot verdriet voor haar, dat verzacht werd
door de vriendschap van enkele trouwe vrien-
dinnen. Daarvoor was ze dankbaar.
Moge moeder nu bij vader in de hemel bevrijd
zijn van alle,droefenis en de eeuwige rust
genieten.

Wij danken u vaR harte voor uw gebed en
medeleven.

KINDEREN EN KLEINKINDEREN.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden in de parochiekerk van de H. Theresia
en Don Bosco te Lauradorp, op zaterdag
18 maart 1995 om 19.00 uur.
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