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"Ik ga naar de Vader in wie ik 
altijd mijn vertrouwen heb gesteld". 

Wil in uw gebeden gedenken 

WILHELMINA ADRIANA MARIA 
DELIEN 

weduwe van 
Hubert Matthijs Jussen 

Onze dierbare ove rledene werd gebo
ren te Tilburg 1 februari 1910. Zij over
leed plotseling te Eygelshoven op 25 
apri l 1983. Na een plechtige Eucha
ristieviering in de paroch iekerk van de 
H. Johannes de Doper te Eygelshoven, 
hebben we haar 29 april d.a.v. aldaar bij 
haar man ter ruste gelegd. 

Wij zijn bedroefd dat zij onverwacht van 
ons is heengegaan. Toch zijn wij ook 
dankbaar voo r a ll es wat God ons in 
haar gegeven heeft. Zij was een goede 
moeder en oma met een sterke per
soonlijkheid. Haar belangstelling gold 
vooral haar gezi n, haar man, haar 7 kin-

deren, haar 9 kleinkinderen. Steeds 
informerend, steeds vragend naar het 
wel en wee van ieder van hen. Op deze 
manier stond ze volop in het leven. Ze 
maakte het zichze lf niet gemakke lijk, 
dankbaar was ze echter voor iedere 
dag die de Heer haar schonk. 
Ook kon ze zo intens van het leven 
genieten en door haar opgewekt karak
ter, haar meeleven met de vreugden en 
het verdriet van haar familie en ande
ren , heeft zij een echt mooi leven ge
had. 
Bij dit onverwacht afscheid kunnen we 
alleen maar beloven, dat we elkaar niet 
in de steek zullen laten, gedachtig het 
lied waar zij zo veel van hield: 
" Niemand leeft voor zichzelf 
niemand sterft voor zichzelf 
wij leven en sterven voor God 
onze Heer, 
aan Hem behoren wij toe" . 

De familie dankt U voor uw blijken van 
medeleven, welke zij bij het overlijden 
en de begrafenis van U mocht ontvan
gen. 

De plechtige zeswekendienst zal ge
houden worden op zaterdag 11 juni a.s. 
om 19.00 uur in de St. Janskerk te 
Eygelshoven. 


