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Z11 "'~rd op 5 teb•ua•1, l910 1e Saasveld geboren Z11 trouw· 
'10 Or"'.°' ?I:) f'T'l,01 1044 7.o O•"l"lfH'I Wl"IOl':I,,, 'Hlf'\ rio l<°f'l"H'I~~ · 

.'VAQ_ 1n net nu1s van "aar ouaers ..vaar ze ook geboren en 
çe1oçen was Daar .v~rd hun "en zoon geboreo P1orse1tn9 
en çet1ee1 onverwacrn is z11 er Ot' 23 no·o1emt>4!r 1982 over 
eoen. nog voorzien va'"! he! H O ese. In ae Parocn1ekerk. 
"an Saasveld hebben wii op 27 novembPr a a v t11dens de 
Plechtig gezonqen Eucnaris1tev1ennq en U11vaart afscheid 
van haar genomen; de l1turg1e vertol1<te Gods troostende 
ooodscMp, om ne1 ..-ysierie van de dood tegemoet te 
:)aao 1n ne1bhJd~11c;ht van hoop op eeu .... •g leven. Wij heb· 
oen ,..aar 11chaam ter ruste geieod oo ret kerlil:l'lof aldaar 1n 
~ttlcl1.)f aan OP g1or•evo11e vern·.c~r11s van Ott oooen 

Een goed er> getukk1q qelee•d even 1s ten einde. In de 
laatste week van Ml kerke111k aar. tussen het feest van 
Chr stus 1<on1ng met ZiJ~ oe1ot1e heden zult g11 met M11 
ZIJ" •n het par~11s en de eers1e ;ondaq van de ao.,,em. tlJd 
van 1rçehouoen vreugde aa" hPt begin va"' het nieuw )(er· 
k&llJk ;aar om de qeboorte van Jezus. op oe viering waar. 
van w11 ons voorbereiden oe doorbraak 1an Gods Heil op 
~drde. waarvan de engelen zongen 'Glorie aan God in den 
hî't')P pn \ltF"OP on aarde ~An rtf' m~nc;Pn dip H11 lipfhPPfl • 

t.>.:ieoer eetoe 1n tl1t ge1oof e" vanuit c:eze Belofte Z11 zag 
neet bewust uit naar het He•! oat komende IS Zij was een 
godvrezende vrouw 01e Goo tro"'w diende en nauwgezet 
van geweien a! Z11n geboden vervuloe met een oprecnt 
harJ Z11 stichtte door naar 1nn1qe godsvrucht en Godsver. 
trouwen. d1P. nur tel•ens naar de kerk Cleed gaan voor de 
v1ennq van oe H.Mis Zij Peetce sober en tevreden. was al· 
t11d oogewekt en vf'1endeh1k en bhJ en geluf\k1g me~ het Ie· 
ven zoals God haar ga'. zo kon ook op bescneiden w11ze 
genieten van de goede d•ngen van het leven; haar leven 
~.tt" vvor ons, ~vor ... cider u1i H~11k en vuûr haar zussei1. Z$ 
was veel thuis; ze voelde zich betrokken biJ de gowone d1n· 

çen en de kleine vreugden van hel 1even mei el•aar. legde 
veqaardags·en lam1llebezoek1es af en bezoek1es van lam1· 
~1e en 'kenm~sen schonken haar b•JZOndere voldoening. 
Haar aandacM•ge zorg voor de bloemen 1n huis en tuin 
".u net teken van tiaar alledaagse zorgzaamne1d Zo bl11f1 
z11 1n onze htr•nnering voon1e1i1en_ Ze Nas een vurige ver· 
eerster van ~aria Hoe vaaj( neet~ Z•J. haar ter ere. oe rozen
krans qebeden• Om hoevPel kleine en qrote zorgen van 
hOovelen 1n !'laar tam111e en daarou1ten op te vangen! 01 
om Maria oprecht 10 bedanken. omdal a•les goed gekomen 
,,as en voor alle ç~ne1d en OhJhe1d en geluk onder el· 
kaar De verering van Mana gal naar vertrouwf!n in het le
ven H~J •S GO<l$ ~and. 01e ons le1d1 H11 wee1 wat ne1 bes1e 
~ voo• ~ns eo wat 1111doet.1s a1111d goed gedadn. de mens 

moet nie1 trach1en, Gorts raad,beslu1ten te doorgronden 
MeN dan 30 keer bezocht 211 het Maria-genadeoord 1n Ke· 
velaer. menige k~er 1s ze 1n Banneux geweest en in mei 
•an elft 1aar oezocht ze voor oe tweede maat Lourdes en 

J..lr :e :-:"": '.~.!~"3 !'3~e~ .Ja~~". ' ::3.ar ~"3C ... ! :c oc~ ee~ 
~ort bezoek• 
Moge moeder nu leven b11God1n eeuw1qe vrede en vreug· 
de 

Onze Vader". Wees Gegroet 

Vvv• U-N 1oflèl1j11i mcrJcri.avt:it. Or'l!oo CcrlOO:lJ v., hdt piotse
hng overllJden en de begrafenis 'lcHl m1Jn O•ert>are vrouw. 
mi1n moeoer en onze zuster. bet"'1gen w11 u onze oprechte 
dank. 
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