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Dankbare herinnering aan 

LILL Y HESDAL 
echtgenote van 
JAN MORDANT 

De dierbare overledene werd geboren te Vaals 
2 aug. 1909 en overleed, na gesterkt te zijn 
door het Sacrament der zieken te Mechelen, 
25 januari 1979. Zij werd begraven op het 
R.K. Kerkhof te Mechelen 30 januari d.a.v. 

Mam Is niet meer. Zoals ze geleefd heeft, Is 
ze gestorven, dapper en moedig. 
Getroffen door een slopende ziekte wist zij 
kracht en steun te putten uit het geloof. In 
haar leven was naastenliefde en eerlijkheid 
van grote waarde. Zo is zij ook zacht en kalm 
van ons heengegaan. Het was voor haar een 
grote vreugde omringd te zijn door haar man, 
kinderen en kleinkinderen, waarvan zij zo in
tens hield en waarvoor zij steeds met liefde en 
zorg geleefd en gewerkt heeft. Ondanks haar 
ernstige ziekte hoopte zij nog steeds ooit beter 
te worden, doch de Heer van leven en dood 
heeft anders beslist. 
Moge voor hen die achterblijven één van haar 
weinige laatste woorden op haar ziekbed een 

troost zijn: "Laten wij dankbaar en tevreden 
zijn voor alles wat wij gehad hebben; Gods wil 
geschiedde". 
Laten wij daarom haar in blijde herinnering 
blijven gedenken en evenals zij dankbaar zijn 
dat wij zo'n goede vrouw tot echtgenote en 
moeder in ons midden mochten hebben. 
Mam, bedankt voor alles, we zullen je nooit 
vergeten. 
Lieve Sjeng, kinderen en kleinkinderen, familie 
en vrienden, bedankt voor de liefde en goede 
zorg, vooral tijdens de laatste levensdagen, 
aan mij besteed Blijft In liefde en eensgezind
heid met Pap voortleven zoals voorheen. 
Moge de goede God haar belonen en de vrede 
schenken, die ze na zo'n zinvol leven heeft 
verdiend. 

Dat zij ruste in Gods vrede. 

Echtgenoot, kinderen en kleinkinderen danken 
U heel hartelijk voor uw innige deelneming. 

De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben 
in de parochiekerk van de H. Johannes de 
Doper te Mechelen op zondag 11 maart om 
10.30 uur. 

Eerste Voolser Begr.-Ond , Tenlslr. 20 


