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diabare herinnering

ilaar niet voorgoed. !íe hopen en bidden dat ze nu weer
verenigd is met haar jongst€ zoon Louit met haar man Aloi§,
met haar broer Jo en allen van wie ze in dit aardse lanen
afrcheid heefl moelen nemen. We geloven dat ze nu bij God
voor altijd gelukkig zal zijn. Dat ze nu verlost moge zijn van alle
lichamelijke l«valen, waardoor ze delaa§te jaren van haar lanen
zo gel«veld werd. Dat ze verlost is van alle zorgen om het
arde
I6len. Dat ze ótj Gd de rust moge Mnden die ze

aon

Annie van Balkum
weduwe van

AloiS Boermans
Zij wad geboren in \íaubach op 98

augustt.ts

q

1993

en

ovqleed onverwacht op 14 oktober 9004 in ZorgcentÍum De
Donnig te Landgraaf. Op 19 oktober hebben we na een
plechtige requiemmis in de St. Josephkerk te \íaubach,
afrcheid van haar genomen in het crematoíum le Heeden.

jaren benp bi cns geblevea
en knderen alla gegev@.
Het was een lden uan grote werkzaamhelQ
a/tiid weer opnianw bereiC.
God riep je weg uit dit aards batadA
Vele

wugezin

eeuwig dank voor watje voor ons hebt gedaan.

Onvawacht moeten we afrcheid nemen van onze liete
mcrÀq en oma. ln een fliE gaan a all«lei herinnaingen door
ons hoofd. Hoe ze gelukkig was in !íaubach, met haar nnn en
met haar gezin. H@, ze altijd hard heeft 96 te*.t, zeker lo4Jl ze
samen met haar man eq\ eigen zaak had. Hoe ze genolen heeft
van het loren, van zwele kleine dingen. Samen op vakantiq
samen dingen ondememen . Opeens is het voorbij . . . . .

heeÍtgezochl.
Haar geloof in God en haar eenvoud en ta/redenheid staan
slrnbool voor haar levens,r/jsheid. Daarmee heeft ze alle
tegenslagen in het lanen kunnen dragen. Toch heeft ze van het
lalen genoten tot aan de dag van haor heengaan. Ze wilde
niemand tot last z1in, rftÉr wös dankbaar voor alle lieÍde en
aandacht die ze mocht ontvangen. 7o zullen we ons haar
herinneren. Als een goede moeder, als eet-t lie're oma. Bedankt
lytram en tot later. Rust nu maar uit in wede.
Heer Jezug U bent de Venizenis en het leven voor allm die in
Llw genade en wede onblapen zijn. Wj bidden U neem ook
in llw Hanelse heerfukheid,
Annb Boermans uan Ealkum
welke U voor ons door het liden op het krub verworven hebt.
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q

,4tnan.

Onze Vader-... We6 gqroet.
De familie dankt u hartelijk voor irw aanwezigheid en blUken van

medelerrut welke zij bij het overlijden en de uitvaart van u
mochten ontvangen. De zq^tre-kendienst zal worden gehouden

op

zondag 91 november 9004 om 11.15 uur in

Josephkerk te \ilaubach.

de

St.

