


Dankbaar voor het leven samen: vijftig jaar lang,
bedroefd om haar sterven, zo kort voor het gouden huwelijk,

blijft in onze herinnering:

José Rutten Koonen

vijftig jaar getrouwd met

Wiel Rutten

José is op 12 januari 1930 in Kerkrade geboren.
In 1953 sloot ze met Wiel haar burgerlijk huwelijk en op
24 juli 1954 werd het kerkelijk huwelijk gesloten in de

St. Petruskerk in Chévremont. Na een moedig gedragen ziekbed
hebben we afscheid moeten nemen op B mei 2004, toen José

gestorven is in het ziekenhuis in Heerlen. Op 12 mei 2OO4

hebben we de plechtige uitvaartdienst gevierd in de
parochiekerk "De Blijde Boodschap - HH. )ozef en Norbertus",

waarna de crematie heeft plaatsgevonden in Imstenrade.

lk wil iedereen bedanken voor de aandacht en het medeleven,
betoond tijdens de ziekte en bij het sterven van José. Ik heb
het als een steun ervaren. We willen José gedenken in de
zeswekendienst die we vieren op zaterdag 19 juni 2004, offi
18.00 uur in de parochiekerk "De Blijde Boodsch"p" in het
Rolduckerveld in Kerkrade.

ln het zicht van ons gouden huwelijksfeest, is José gestorven.
Een uitzichtloos lijden met pijn en een traan als afscheidsgroet,
omdat het spreken niet meer mogelijk was. We hadden een
harmonisch huwelijk, waarin we alles deelden. José was een
goede en zorgende huisvroury die altijd aandacht schonk aan
de kleine dingen die het leven tot een feest maken.

lk bewaar goede herinneringen aan de dagen dat we samen
gingen vissen. Aanvankelijk ging José met me mee, maar later
wilde ze zelf ook vissen en zo vond ze er een grote vreugde
in. Het heeft haar geholpen in het dragen van de pijn die de

reuma haar veroorzaakte. Een avond in de week genoot.fosé
van het kienen, met vrienden en vriendinnen. Een ernstige
hersentumor werd uiteindelijk de oorzaak van een moeilijk
en zwaar ziekbed, waarin we machteloos naast José stonden.
Helaas was er ook geen kans meer voor dat laatste woord van

afscheid. Maar toen José bediend werd, was er die laatste traan,
die haar afscheid was.

José, bedankt voor alles wat we in deze vijftig jaar van ons
samenzijn mochten delen! Het werden kostbare jaren, van
eensgezindheid en harmonie. Je sterven laat een grote leegte
achter, die ik zal moeten vullen met de vele herinneringen aan

wat we samen deelden. Rust nu in vrede.

Wiel


