
Ter dankbare herinnering aan 

Cecilia Sas 
weduwe van Cornelis den Bicsen 

Geboren te Dreumel op 7 september 1897 
en overleden in Huize St. Henricus te 
Wamel op 20 februari 1986 na gesterkt te 
zijn door het Sacrament der zieken. 

t 
,De rechtvaardigen zijn in Gods hand Die op 

de Heer hopen zul len zijn trouw ondervinden; 
en die Hem trouw zijn, in Zijn liefdo verblij
ven . Want genade en erbarming val len Zijn 
uitverkorenen ten deel. (Wijsheid 3) 
Deze woorden uit de Bijbel tekenen de Ie· 
vensho'ld1ng va~ deze goede rechtschapen 
vrou .v die inderdaad heel haar leven op God 
bouwde in een groot en onwankelbaar geloof 
Haar levensopdracht vond zij in de zorg voor 
haar gezin en in het geven van een christe 
"l'"' opvoeding van haar kinderen. 
Z•J bad veel voor hun gezondheid en geluk, 
z11 was een grote vereerster van Maria en de 
heilige Antonius 
Na haar hele leven in Dreumel gewoond te 
hebben, verhuisde zij in 1976 samen met Pa 
nanr het Verzorgingstehuis St. Henrlcus te 
Wamel waar belden zich gelukkig voelden 
Toen Pa In 1982 overleed was dat voor haar 
een zwaar verlies , maar door haar diep ge
loof In de Wil van God kon ze dit aanvaarden. 

Zo aanvaardde zij ook n voorbeeldig geloof 
en overga1e de dood Zij was bereid en zag 
verlangend uit naar het moment, dat de hemel 
voor haar zou opengaan. Nu moeder gestorven 
1s, io haar grote wens vervuld om weer met 
Pa verenigd Ie zijn. 
Dankbaar voor al het goede wat haar lange 
leven voor ons gebrac'll heeft. zullen wij, haar 
kinderen en kleinkinderen, haar in ere hou
den •n onze herinnering en In ons gebed 
In haar geest vragen wij u al'en, haar familie 
en vrienden, die u gesticht hebt aan do goed
heid die van haar uitstraalde, een hartel ijk 

gebed. 
Moeder, bedankt voor alles wal u voor ons 
hebt betekend en wij danken God dat wij u zo 
lang in ons midden mochten hebben 
Lieve kinderen en kleinkinderen, het moge 
jullie goed gaan in het leven. Ik blijf jullie 
vanuit de hemel volgen op jul lie levensweg. 
Bidl allen voor mij opdat ik genade mag 
vinden in Gods ogen. 

Onze Vader - Wees gegroet 

Moeder rust 1n vrede ! 

voor de ve le b lijken van belangstelling be· 
toond na het overlijden van onze lieve moeder 
en oma, betuigen wij u onze oprechte dank 

Kinderen en kleinkinderen 


