
"Als ik ben ingeslapen, 
denk dan dat tk heel gelukkig ben". 

In 1 efde en dankbaarheid geoenken wij 

Conny Wetsels - van Hoeren 
echtgenote van 

Jo Wetsels 

• Maastricht. 26 augustus 1948 
t Maastncht, 23 februari 2001 

We ziin verdrietig om het heengaan van Conny. Er was 
nog zoveel om te delen en om naar uit te ZJen. De saam
honghe1d naar het einde van haar aardse leven toe en de 
woorden die ze nog tegen ieder van ons heeft gesproken 
staan In ons hart gegnft, nu we zonder haar de toekomst 
tegemoet moeten gaan. 

We zullen Conny herinneren als een vrouw die midden 
in het leven stond. Ze kon genieten van ieder moment 
dat haar gegeven was. Naar het einde toe sprak ze dat 
ook uit met de woorden: "Iedere dag dat ik nog hier ben 
is een feest." vrolijk, dapper, levenslusbg en daad
krachtig, vormde ze de spil van het gew. Haar eerl1jkhe1d 
en oprechtheid kenmerkten haar leven. Haar gezin bete
kende alles voor ~aar. Voor hen stond ze altijd klaar. 
Ze was gelukkig met Jo, met wie ze in september 30 jaar 
getrouwd zou zijn. Ze hield Intens van haar dochter 
Rebeçca en ook van Harry hield ze als van een eigen 
zoon. Zoveel had Conny nog met hen willen delen. Ze had 
nog zo graag het nieuwe appartement van Rebecca en 

Harry wlllen zien en willen meehelpen aan de inrichting 
ervan. Ze had nog zo graag oma willen worden. Ze zou 
nog zo graag samen op vakantie naar Spanje zijn gegaan. 
Vele jaren had ze ervan genoten om met de caravan te 
gaan kamperen onder de Spaanse zon. 
Ook genoot ze intens van haar hobby's, bloemschikken en 
zelf kleding maken, samen met haar vriendin Marie
Louise. Elke zaterdag ging ze winkelen in Maastricht; dat 
was een must. 
Haar oogappeltjes Roy en Res:e haar petekind waren haar 
trots. 
Conny wist dat ze daar allemaal al snel afstand van moest 
doen. Conny wist dat ze op "reis" zou gaan en dat ze deze 
reis alleen zou moeten maken. Haar eigen familie heeft 
haar daann tot het einde toe bijgestaan. Vanuit haar ge
lovig vertrouwen in O.L.V. Sterre der Zee vond ze daarin 
ook berusting. Haar dagelijkse avondgebed onder het 
kruisje van haar schoonmoeder zal nu worden voortgezet 
door Jo. 
In gelovig vertrouwen leggen wij het leven van Conny nu 
m Gods hand. Moge ze van daaruit voor ons bij God ten 
beste blijven spreken. 

Voor al Uw blijken van medele·1en bij het overlijden van 
Conny en voor Uw aanwezigheid in de kerk, willen wij U 
nartel1jk bedanken. Jo Wetsels. 

Rebecca en Harry. 
De plechtige zeswekendienst voor Conny zal plaats
vinden op Eerste Paasdag, het feest van de l/errijZenis. 
15 april 2001 om 11.30 uur in de H. Hart van Jezus
kerk te Maastricht · Oud Caberg. 


