
Ter herinnering aan 

TRUUS HODZELMANS 
weduwe van 

WII.LEi\1 KEMPKENS 

Geboren te Maasniel op 13 oktober 1907. 
Overleden Le Stramproy op 9 augustus 1988. 

Truus, 
Z-0 rusteloos als de afgelopen jaren voor jou zijn 
geweest, w vredig ben je ingeslapen op die wanne 
dinsdagavond. 
Na eerst getroffen te zijn door enige hersenbloedin
gen verloor je drie jaar geleden je lieve man Willem. 
Hulpbehoevend geworden heb je je venrouwde 
Linne moeten verlaten. "Rust in Roy" is je laat~te 
thuis geworden. Ondanks de liefdevolle zorgen van 
hel personeel en de onverminderde belangstelling 
van degenen aan wie je die!baar was, heb je de laatste 
jaren ondergaan als een zware beproeving, waaruit 
God je nu verlost heeft. Troost vond je slechts in je 
gebed: je rozenkrans lag altijd binnen handbereik. 

Je zult ons echter vooral bijblijven als de Truus uil de 
gelukkige jaren die je samen met Willem gedeeld 
hebt. 

Je karakter kwam volledig tot uitdrukking in de wijze, 
waarop je klaar stond voor Willem, familie en vrien
den, je naaiwerk verrichtte voor tal van mensen, je 
bloemen en planten verzorgde: eenvoudig en :.:onder 
veel woorden, zorgzaam en bovenal meelevend met 
allen die je lief waren. 
Daarnaast was je een oprecht gelovig mens. 
Het meest genoot je als je je gastvrije huis openstelde 
voor je talrijke familie en vele vrienden, om de stille 
pijn die jullie hadden bij gebrek aan eigen kinderen, 
te compenseren. 
Z-0 willen wc je in 001,e herinnering houden en 1.0 zijn 
we je dankbaar voor alles wat je voor ons gedaan en 
betekend hebt. 

Mog< j<, •~rn t WHl<m, "'"" io """ 

Voor Uw blijken van deelneming bij het overlijden en 
de begrafenis betuigen wij U onze oprechte dank. 

Familie Hodzelmans 
Familie Kempkens. 

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden 
op zondag 25 september a.s. om 10.00 uur in de pa
rochiekerk van de H. Martinus te Linne. 

Schuren uitvaanver7.orging Linne. tel. 04746-3706 


