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ln dankbare herinnering aan

Wat kunnen we anders z<13gen nuwe afscheid moeten nemen van onze moeder

€n oma dan dat we intens dankbaar zun. Natuurlijk zullen we haar trouwe

aanwezigheid in ons lanen missen - zeker Lucie die altud met mam samen is

gu*u"ti- maor bovenal zrln we dankbaar, dat we haar zo lang in ons midden

mochten hebben en dat ze altld voor ons heeflgezorgd'

\íant dat zorgen was haar eigen. Nadat haar oudste zus jong gestorven wds, nam

mam thuis als oudste de zorg op zich voor het grote gezin. Én dat is ze ook in

haar eigen gezin met zes kinderen blijven doen. ze verSde daarlci.i veel van

zichzeÉ un *oug dat eigenli.ik ook van anderen. ZelÍ was ze nooil ïe óeroeíd

erlens te gaan helpen en stond erop dat ze Lucie zelf thuis zou blijven

uàrorg.n.iotdat ze naar het Heereveldging, had ze thuis - en dat tekende haar

- altr.ld haar "scholk" om.

Toen pap na een half jaar ziekle siert in '80 was dat voor mam een grote klap die

ze moeilik kon verwerken. Toch ging ze door en óleef zo lang het kon met Lucie

op zichzelÍ won€n aan de Broekhuizenstraat. Ze was in de KAVO en zeer

betrokken bij de Rimburgse gemeenschap en verenigingen'

ln het Heereveld heeft ze stilaan meer moeÏen inleveren. ln het brlzrln van al haar

kinderen ontving ze het sacrament van de zieken en is ze daags erna rustig

ingeslapen.

Mam, oma, we zeggen je grote dank voor alles watje aldoor voor Lucie en voor

ons allen hebt gedaan en betekend, Rust nu in vrede, samen ma pap, bt1 God

thuis.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
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weduwe van

,fl.u,nn tA*r*-
Mam werd geboren te !íaltrop op 99 augustus 191 1. Ze oveleed in hd'
Heereveld op 7 augustus 9OOB, in de gezryende leeftijd van buna 97 iaar'

!íe hebben haar begeleid naar haar laatste rustplaats b1 pap op het kerkhoÍ te

Rimburg na een eucharistieviering in de kerk van de H. Driewldigheid, op dinsdag

1 2 augustus 2008.

De famllle ls u zeer erkentetik vooralle mede/even tidens het ziekbeQ na het
oveliden en bi de ultvddrt van mdm

U bent uitgenodigd voor de zeswekend;pnst die zal plaatsVnden op zondag

5 oktober om 10.00 uur in bovengenoemde parochiekerk,

B€gr. B Crem V€r. St Jozef Uboch over Worms T€l 531 1978


