
In grote dankbaarheid gedenken wij 

JOSEPH MATHEUS HANSEN 

echtgenoot van 

SOPHIE CHARLOTTE BEISECKER 

Geboren te Linne 17 juli 1894, overleden 
in het St. Laurentiusziekenhuis te Roer
mond op 3 januari 1986, voorzien van de 
laatste Sacramenten der Zieken. Na de 
Eucharistieviering in de parochiekerk van 
de H. Martinus te Linne op 7 1anuari werd 
hij te rusten gelegd op de Algemene 

Begraafplaats "Bergerkamp" te Linne. 

In liefdevolle gedachtenis herdenken wij 
Jozef Hansen in wiens lange leven zijn 
gezin altijd het middelpunt is geweest. 
65 Jaar lang deelde hij met zijn echtge
note lief en leed. Hij was een mens om 
van te houden; altijd zorgzaam en be
langstellend, altijd tevreden. Bij Jozef 
stonden het verstand en het hart op goede 
voet met elkaar: van het goede der aarde 
wist hij te genieten en hij hechtte aan zijn 
gewoonten en gebruiken, aan zijn omgang 
met de natuur, aan vriendschap en trouw. 
Zo was hij samen met moeder het mid
delpunt van de familie en dagelijks genoot 
hij intens van de nabijheid van zijn kinde
ren en kleinkinderen. 

Enkele dagen voor zijn dood heeft Jozef 
nog feestelijk mogen samenzijn met zijn 
dierbaarsten. Niets deed toen vermoeden 
dat het afscheid zo gauw zou komen. 
Nu vader en opa de weg naar God is ge
gaan, blijven wij niet troosteloos achter. 
Wij dragen zijn beeld altijd in dankbare 
herinnering met ons mee, denkend aan 
de woorden van Theoda Storm: 

Het grootste goed 
dat de mens is gegeven 
is dat het in Gods macht ligt, 
grenzeloos lief te hebben. 

Moge hij in vrede rusten. 

t 
Voor Uw blijken van deelneming ons be
toond bij het overlijden en de uitvaart
dienst van mijn dierbare echtgenoot en 
onze vader en opa betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

S. Hansen-Befsecker 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

De laatste plechtige zeswekendienst wordt 
gehouden a.s. zondag 16 februari om 10.00 
uur in de parochiekerk van de H. Martinus 
te Linne. 

Uitvaartverzorging H Schuren, Linne. 04746-3706 


