
Gedenken wc ia onze gebeden 

ELISABETH JANSSEN 
weduwe '*0 

PETER VERHEESEN 

geboren '' Herten op 10 augustus 1904 en o\·tr· 
leden te RnermonJ 10 het St. Laurencius-ziekenhu1' 
op 26 juli 1981. na gesterkt te zijn door het H. S•· 
crament der Zieken. Na een Pl. H. Mis an de 
parochiekerk Sr. Michael te Herren werd zij re ru•re 
gelegd op het nabij-gelegen kerkhof op 29 juli 1981. 

Heel haar leven heeft zij gezorgd voor haar i:czin. 
Alujd stond ze klaar voor haar man die zoveel 
venorg1na nodig had ujJens zijn langdurige ziekte. 
Maar haar t"k als moeder bleef ze ook vol ver· 
trouwen na het ,terven van haar man uiroefentn. 
Ook voor hur fam1lidcdcn stond ze alti1J klaar, 
tij deelde met hen de "·ele zorgen en ondiep de 
on.c:cmalkcn \in dit lc,·en aieL Zo 'erli<zcn de 
kinderen 1n hur een liefdevolle moeder en de 
familie een rreui1te huisgenote. 
~laar nnk het 1 eloof heeft ze samen met haar man 
bdcofd, Zi1 kon niet zonder de Steun Hn de 
Hemelse Vader : daarom ontving ze rhuis de 
H. Communie toen ze vanwege haar .c:ezondhcid 
niet meer naar de kerk kon komen. Vol god<ver
rrouwen droeg ze de tegenslagen ; ook roen ze 
ern~tig nek werd, bleef ze OD God \lercrouwen. 
Stil en gelaten gaf ze zich aan Hem over : wetend 
en gelovend dat ze an Gods Hand voorgoed ge. 
bor.c:cn ui 111n. 
Wi1 danken U God . voor deze lieve moeder • 
en bidden li aeef baar Uw Rust en Vrede. Amen. 
0.L. Vrouw van Rust, bidr ,·oor ons. 

t 
De familie dankt U hartelijk voor Uw 
medele~en tijdens de ziekte, het over

lijden en de begrafenis van onze dierbare 
overledene. 

D e Pl. Zeswekendienst wordt gehouden op 

zondag 13 september 1981 om 11.30 uur 
in de parochiekerk St. Michaël te Herten. 

Begr. ondern. Th. Schuren. Linne. 


