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Gedenkt in uw gebeden

Catharina Maria lda
van Wandelen

echtgenote van

Gerardus Hubertus Stoffels'

Geboren te Heel en Panheel zt iuli 1889.
Overleden in het St. Martinus-ziekenhuis te
Bilzen (B.) na gesterkt te zijn door de H. Sa-
cramenten dei zieken op 22 september 1966.
Zii werd ter aarde besteid te Heilust-Spekhol-
zeiheide op 26 september 19óó'

,,lk ben de Verrijzenis en het Leven, die in Mij
gelooft, zelfs wanneer hij gestorven is, zal leven
in de eeuwigheid". (Joh. 1í.-23.)

Wij betuigen U, onze oprechte en welgemeen-
de dank, voor Uw blijken van deelneming, bij
het overlijden en de begrafenis van onze dier-
bare overledene.

Familie StoÍÍels-van Wandelen.

De plechtige zeswekendienst zal plaats vinden
op zondag í3 november 1966 om í0 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw van Altijdduren-
de Bijstand te Heilust.

Terwijl ze bij haar familie in pglg.ië. wfls, is ze
door een ongelukkige val vrij plotseling van
ons heengegàan. Göede Vadér-in de hemel,
nu wii sta-bn bii het aardse afscheid van onze
bezoröde en liéfdevolle moeder, zijn uw kin-
deren-vervuld van droefheid. Haai heengaan
laat een groot verlies achter bij haar. man en
haar kindéren. Door haar opgeruimde geest,
haar harteliike belanqstellinq en haar grote
zoÍo voor al haar kinóeren, óoor haar eerlijke
vroómheid en qodsdienstzin, was zij, zo echt
de vrouw, de tioeder, het hart van het gezin.
Tot de laatste daq van haar |even ging haar
bezorgdheid uit naar haar kinderen ofschoon
deze a-llen hun bestemming hadden gevonden.
Liefste mam, wij danken U voor dit alles.
.Wii danken U vbor het voorbeeld, dat U aan
oni alten hebt gegeven. Op bewonderens-
waardige wiize hebt gij in uw leven zoveel
voor aídereh geofferdl -dat gij dool de Heer
zeker als een lrouwe dienares-zult bevonden
zijn en nu zult ziin in de v19ugde.vgft de Heer.
ln de gemeenschap v.an Chriítus blijven .wii in
liefde íerenigd. Wii bliiven voor elkaar bidden
en ik, uw §riesteizoon, gedenk U in mijn
H. MisofÍers.

Zii ruste in vrede. Druk. Firma Vliegen & Zonen Spekholzerheide


