


Wil in uw gebeden gedenken

CATHARINA PETRONELLA
ANNA THEELEN

weduwe van

Henri Gerard Joseph Köhlen

Onze dierbare overledene werd geboren
te Roermond 22 november 1915. Zij overleed -
voorzien van het Sacrament der zieken - te Sit-

tard, daags voor Palmzondag, 14 april 1984.

Na een plechtige Eucharistie-viering in de paro-
chiekerk van de H. Petrus hebben wij haar 18

april aldaar begraven.

Een jaar na haar noodlottige val is zij komen te
overlijden. Die 16e april 1983 is het begin gewor-
den van een lijdensweg, die een heel jaar ge-

duurd heeft, een lijdensweg waarin zich kwaal bij
kwaal voegde. Een jaar lang verpleging en verzor-
ging in ziekenhuis en verpleegtehuis lnvia vond
zaterdag voor Palmzondag, de eerste dag van de
lijdensweek zijn einde, toen zij eindelijk mocht
sterven.
Zij heeft - sinds het overlijden van haar man in

1977 - geestelijk én lichamelijk moeilijke jaren

doorgemaakt. Ook de geboorte van haar klein-
zoon lvo in 1980, waar zijzo naar had uitgezien en

die haar zoveel vreugde verschafte, kon haar niet
uit het diepe dal van haar alleenzijn en eenzaam-
heid halen.
ln haar vele ziektes en tegenslagen, in haar pijn

en eenzaamheid, wist zij steeds haar dochter lre-

ne aan haar zijde en de liefdevolle verpleging in

lnvia zullen wij allen, die haar lange lijdensweg
steeds gevolgd hebben, niet gauw vergeten.
ln de week, dat wij het verlossingswerk van de
Heer, vieren, dat wij Zijn heil brengend lijden,
dood en verrijzenis gedenken, nemen wij af-
scheid van haar. Terwijl wij nog uitzien naar Pa-

sen hopen en bidden wij dat voor haar het eeuwi-
ge Paasfeest al begonnen mogen zijn.

Toos Köhlen-Theelen, rust in vrede

De familie dankt U hartelijk voor de vele blijken
van medeleven, welke zij bij het overlijden en de
uitvaart van U mocht ontvangen.

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op Hemelvaartsdag 31 mei 1984, om 11.30

uur in de Grote Kerk.

Begr. Ond. Wauben Sittard, telefoon 04490-13572


