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Gedenkt in Uw gebeden 

MARIA SOPHIA HUBERTINA VAESSEN 
weduwe van 

Frans Joseph Vanderheijden 

Zij werd geboren te Bocholtz 10 april 1901 en 
over leed, vrij onverwacht , in het de Wever
ziekenhuis te Heerlen , 3 maart 1972, gesterkt 
door de Heilige Zalving. Haar Lichaam werd te 

, , ruste ge legd op het Kerkhof te Mechelen 
, 8 maart 1972. 

Moeder was het hart van haar groot gezin . 
Steeds bezig, vol levensvreugde, eenvoudig en 
diepgelovig, heeft zij , samen met haar goede man, 

haar kinderen opgevoed tot rijpe en volwassen 
mensen. Daarom werd zij door haa r kinderen 
op de handen gedragen en geëerd om haar 
groot karakter. 
Daarom ook is haar plotseling heengaan vooral 
voor hen zo'n smartelijk verlies, maar zij weten 
zich getroost en gesterkt door de zekerheid, 
dat moeder en vader nu leven in de glorie van 
God, volgens de belofte van Jezus:,,Wie gelooft 
in mij zal leven in eeuwigheid." Maar ook zijn 
zij dankbaar om al het goede, dat moeder hen 
gegeven heeft. 
En zeker zullen z ij haar diepste hartewens ver
vullen: dat zij altijd de liefde en vrede onder 
elkaar zullen bewaren. Dat is de mooiste eer 
die zij hun goede ouders kunnen geven. 
Wij, hun medeparochianen, zullen hen met ons 
gebed begeleiden. 

Voor uw gebed en uw deelneming bij het over
lijden en de begrafenis van onze goede moeder, 
zeggen wij U hartelijk dank. , 

Familie' Vanderheijden 
Familie Vaessen 

De plechtige zeswekendienst zal plaats hebben 
op zondag Beloken Pasen 9 april om 10.30 uur 
in de parochiekerk van de H. Johannes de 
Do per te Mechelen. 

Druk: ,,Comar'' Margraten 


