Ter dankbare herinnering aan

Haar moed en karakter bleek des te sterker toen zij
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het kruis van ziekte ontmoette op haar levensweg.
Blijmoedig en kranig heeft zijhaar lijden gedragen.
Ze hield zich sterk ten opzichte van allen die haar
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werd geboren in Heerlen op 14 augustus 1949 en

overleed aldaar op 7 maart 1988.
maart d.o.v. vond de plechtige uitvaartdienst plaats in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide, waarna de begrafenis op de begraafplaats
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te Heerlerheide.

Ook al wisten we enige weken dat dit gebeuren
zou....toch blijit dit heengaan voor ons allemaal
een pijn die bijna niet te dragen is. Er is met Corrie
een stukje leven weggevallen, waar ieder van ons
heel persoonlijk mee verbonden was, omdat
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liefdevol omringden. Ze wilde niet dat anderen verdriet hadden en probeerde van elke dag nog iets te
maken. Zelf haar kruis dragend wilde ze eÍ een ander niet mee belasten. Bijna tot haar laatste dag wilde zij haar huishouden regelen en verzorgen.
Corrie, door jouw kracht hebben wij kracht gekregen. Door jouw liefde kregen wij meer liefde. Door
jouw intens genieten, ondanks alles, weten ook wij
wat genieten is. Eigenlijk heb jij ons geleerd wat leven is. Jij bent wel uit het oog maar niet uit ons
hart.
We zullen proberen op jouw manicr door dit leven
verder te gaan.
We zijn ervan overtuigd dat Corrie met ons verbonden blijft door liefdesbanden die over de grenzen
van de dood heenreiken.
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maal verbonden waren met haar goedheid

en

vriendschap.
Ze was een moeder die uitermate veel zorg besteedde aan haar gezin. Alles moest perf'ekt in orde zijn.
Voor haar man en kinderen was niets goed genoeg.
Ze was een gezelschapsmens die met iedereen goed
overweg kon en als er moeilijkheden waren wilde ze
die perse uit de weg geruimd hebben.

Arno, Ralph, Kevin en familie, danken U oprecht
voor het door U betoonde medeleven.
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zondag l7 april a.s. om 11.00 uur in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide.
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