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Onze dierbare overledene werd geboren te 
Klimmen 15 juni 1902. Zij overleed- voorzien 
van de sacramenten der Kerk- te Gulpen 20 
maart 1993 Na een plechttge Eucharistievie
rmg rn de dekenale kerk van de H. Petrus te 
Gulpen hebben we op 24 maart van haar af
schetd genomen. 

Met ere mocht ztj de griJZe kroon der vele Ja· 
ren dragen. Gelov1g, biddend. zorgzaam en 
werkzaam heelt ZiJ h1er op aarde geleefd. Ge
wetensvol heeft zij er alt1jd naar gestreefd 
Gods wtl te volbrengen Vanu1t d1t geloof in 
Jezus Chnstus. d1e van zichzelf zet dat HIJ 
n1etgekomen wasomged1endteworden maar 
om te d1enen. heeft zij ook de moelliJkheden in 
het leven dapper gedragen We kennen haar 
liefde voor de bloemen 1n haartu1n op de boer
den, te lngberwaar ZIJ zo·n lange liJd. omnngd 
door haar poezen. gelukk1g heeft geleefd. 

Daar haar gezonc:Jhe1d te wensen overl1et 
bracht ZiJ haar laatste levensperiode door in 
het beJaardenhuiS. Telkens weer WistziJ dagen 
van ziek·ZIJn weer te overwmnen en we heb
ben dan toch nog vriJ onverwacht van haar 
afscheid moeten nemen. D1ep godsd1enst1g 
als zij was liet zij haar leven leiden door wat 
God van haar verwachtte. Daarom was ZIJ 
voorbereid op deze ontmoeting met de Heer, 
die haar doen en laten altiJd heeft bepaald 
WIJ danken God voor dit leven, voor dit voor
beeld van waarachttg Christen·Ztjn. dat ZiJ zo 
veelJaren aan ons gegeven heeft. We geven 
haar nu -dankbaar voor alles wat zij voor ons 
ts geweest- u1t handen en leggen haar neer 1n 
de handen van de levende God. Want zelf w1st 
ZIJ z1ch steeds gesterkt door een rotsvast ge
loof m God en door een onwankelbaar ver
trol;wen rn de Moeder Gods Met volle over· 
gave is z1j van ons heengegaan. overtUigd 
dat de Vader rn de hemel wel verder bliJft zor· 
gen. 
'Open dan o Heer de deur des levens voor 
deze trouwe z,el, d1e gekomen is tot de vol· 
heid der dagen en haar leven besteed heeft 
tot voorbere,dmg op de eeuw1gheid •• 

Lreske Raeven·DUIJSinx rust In vrede 
H. Maria b1dl voor haar. 

De familie dankt U harteliJk voor de blijken 
van medeleven welke ZIJ biJ het overliJden en 
de begrafen1s van U mocht ontvangen. 

De plecht1ge zeswekendlenst zal gehouden 
worden op zondag 2 mei as om 11.30 uur 1n 
de dekenale kerk van de H Petrus te Gulpen 


