
Ter dankbare herinnering aan 

BETH GIELEN 
weduwe van 

HANNES HURKMANS 

Geboren te Liessel op 22 november 1896, 
overleed zij te Bakel op 10 september 1983, 
meermalen gesterkt door het sacrament van 
de zieken. Zij is begraven op het kerkhof 
van de parochie St. Lambertus te Someren. 

Haar leven is niet over rozen gegaan. Toen 
zij als jong meisje in een gezin in Ommel 
hulp in de huishouding was, stierf daar de 
jonge moeder. Gedurende 15 jaar nam zij 
de taak van de moeder over voor de twee 
kinderen. En toen zij zelf getrouwd was, 
werd zij al op 42-jarige leeftijd weduwe met 
drie kinderen. Met de hulp uit de familie kon 
zij de boerderij aanhouden. Drie jaar lang 
verzorgde zij haar zwager, die aan een on
geneeslijke ziekte leed. Toen haar kinderen 
op hun bestemming waren, heeft zij nog 
verschillende gelukkige jaren doorgebracht 
bij haar zoon op de Hoyse. Daarna woonde 
zij acht jaren op "Sonnehove" en toen meer 
verpleging en verzorging nodig was, ver
bleef zij nog ruim vier jaar in een verpleeg
huis in Bakel. 
z ;j was een hardwerkende vrouw. leefde 
uiterst sober en was bijzonder gastvrij. 

Bovenal was zij diep godsdienstig en vond 
een grote steun in haar geloof. Over zo'n 
goed besteed leven mogen wij wel toepas
sen het woord van de Heer: "Uw beloning 
zal groot zijn in de hemel". 

Dierbare kinderen. kleinkinderen en familie, 
zeer veel dank voor uw zorg en genegen
heid aan mij besteed. Mogen wij elkaar 
weer eens ontmoeten in Gods eeuwige 
vreugde. 
Blijft mij gedenken in uw gebed. 

Moeder Maria, en St. Lambertus 
weest mijn voorspraak. 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
betoond bij de ziekte, het overlijden en 
de begrafenis van onze dierbare moe
der, lieve groot- en overgrootmoeder, 
zijn wij u zeer erkentelijk. 

Kinderen Hurkmans, 
kleinkinderen en achterkleinkind 


