
om je heengaan treuren wij
om wat je was zijn wij dankbaar
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Ter dankbare herinnering aan

Anna Maria Dörenberg

weduwe van

Gustaaf Herman Theissen

De dierbare overledene werd geboren op 21 mei
1918 te Ubach o. Worms.
Zij overleed te Brunssum op 5 augustus 1996.

Na een plechtige Eucharistieviering in de
parochiekerk H. Bernadette te Abdissenbosch
hebben wij haar te rusten gelegd bij haar dierbare
man op het R.K. kerkhof aldaar.

Door Uw medeleven bij het overlijden van onze
moeder en oma, alsook Uw aanwezigheid bij de
plechtige uitvaartdienst en begrafenis zijn wij U
zeer dankbaar.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Fam. Theissen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterd ag 21 september 1 996 om
19.00 uur in de parochiekerk H. Bernadette
te Abdissen bosch-Landg raaf "

Hoewel de laatste weken haar lichaamskrachten
afnamen heeft zij na een felle en moeilijke dood-
strijd vrij snel en onverwacht haar leven aan de
Heer teruggegeven.
Heel haar leven heeft bestaan uit dienstbaarheid.
Vooreerst aan haar man. Zijn heengaan heeft zij
eigenlijk nooit goed kunnen verwerken. Er was een
stuk uit haar eigen leven genomen en wilde ook
zij anders leven.
Zich in dienst stellen van haar groot gezin vatte zij

op als een taak die haar was opgedragen.
Ook hier werd haar leven niet gespaard. Twee
kinderen en een schoondochter werden haar
ontnomen. Ook dit bleef haar steeds volgen in haar
leven.
Terwijl zij eertijds veel met haar man in de zijspan
van de motor menig land heeft doorkruist ging zij

later zich beperken tot het samenzijn en samen
uitgaan met haar kinderen.
Bezoek thuis bij haar vond zij heerlijk. Vooral de
klein- en achterkleinkinderen waren haar intens
dierbaar.
Moeder en oma is er nu niet meer. Wij zullen haar
echter niet vergeten, zoals zijtot op het laatst meer
dacht aan haar dierbaren, dan aan haar zelf.
Bedankt !

Moge de Heer van leven en dood haar nu opnemen
in de hemelse vreugde, waar geen ademsnood
meer is.


