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Wilt in uw gebeden gedenken

Theodora Wilhelmina Johanna Bloem
weduwe van

Willi Halbach
Geboren op 30 december 1910 te Mulheim (D.).
Op 24 mei 1 988 stierÍ zij, voorzien van het
H. Sacrament der zieken, te Ubach over Worms.
De uitvaart is gehouden op 27 mei 1 988 in de
H. Bernadette-kerk te Abdissenbosch, waarna de
crematie plaatsvond te lmstenrade.

Moeder was een lieve vrouw. Zij gat werkelijk alles
weg. Haar hart was vol van gevende liefde. Niets
behield zijvoor zichzelt. Alles was voor haar kinderen en kleinkinderen. Na het overlijden van vader
heeft ze altijd bij Gerda en Piet gewoond. Daar heeft
ze nog 22 jaar van haar leven doorgebracht. Zijwas

een deel van het huisgezin geworden.
De laatste tijd liet haar verstand haar in de steek
Meer en meer leefde ze naar het einde. Maar
ondanks die mentale achteruitgang bleef zijvoorde

mensen om haar heen een bron van liefde en
warmte. Dat was niet alleen zo voor de verplegers
en verpleegsters in het bejaardenhuis maar dat
gold ook voor haar medebewoners. De mensen
waren graag in haar buurt.
Voor ons, de kinderen en kleinkinderen waren het
moeilijke dagen. Maar toch, haar lieÍde heeft ons
geholpen om de dood te aanvaarden.
Dat God haar mag opnemen in zijn liefde. Dat haar

liefde vervolmaakt mag worden in de liefde van
De familie dankt u voor uw troost en medeleven bij
het overlijden van onze moeder en oma.

Fam. Halbach
Fam. van Hoek

onze goddelijke Vader.
Beste mam. ga nu maar slapen. Wij houden van je.

