


Wij gedenken met grote droefheid 

Anna Maria Elisabeth Rutten 
echtgenote van 

Joseph Wilms. 

Zij werd geboren te Ohé en Laak op 4 mei 1931 
en overleed te Hoensbroek op 20 december 1983. 
Te Koningsbosch hebben we haar te ruste gelegd. 

Diep betreuren wij het heengaan van onze lieve 
echtgenote en moeder, ook al weten we dat zij nu 
verlost is van veel leed en zorg. 
Graag hadden we haar nog vele gelukkige jaren 
gegund in het midden van haar gezin, kinderen en 
kleinkinderen. Daar was zij zelf ook het liefste, 
toen de drukste jaren in haar eigen gezin voorbij 
waren en zij meer tijd kon geven aan de kleinsten. 
Die verliezen in haar een lieve oma. 
Zorgzaam en wijs bestuurde zij haar gezin en huis
houden, met grote aandacht voor de kleine en grote 
problemen die ieder gezin kent. 
Vanuit haar geloof in mensen en God groeide haar 

.liefde voor haar man en kinderen, zodat het haar 
des te zwaarder viel afscheid van hen te moeren 
nemen, nu al. Wat moet deze vrouw innerlijk heb
ben geleden, in de dagen van slopende onzekerheid 
en later, toen het haar duidelijk werd dat zij niet 
lang meer kon leven. Maar welk een moed ook 
bracht zij op om het de anderen niet nog zwaarder te 
maken. Haar enige wens: nog eens thuis te kunnen 
zijn, in haar eigen, vertrouwde omgeving, kon ge
lukkig nog vervuld worden. 
Wij nemen daarom in grote dankbaarheid afscheid 
van deze goede en fijne echtgenote, moeder en oma 
en vertrouwen haar toe aan Gods eindeloze liefde. 
Moge de komst van het Kerstkind voor haar reeds 
zijn de stralende terugkeer naar het huis van de 
Vader. 

Voor de innige deelneming, betoond bij 
het overlijden en de begrafenis van onze 
dierbare overledene, betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

P.J. Wilms, 
kinderen en kleinkinderen. 

De plechtige zeswekendienst zal worden 
gehouden op zaterdag 4 februari 1984 in 
de parochiekerk van O .L. Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen te Koningsbosch om 19.00 uur. 
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