
Ter dankbare herinnering aan

Gretha Bronckers
weduwe van

Hein Wassen

Anna Margaretha Wassen - Bronckers werd
geboren in Eygelshoven op 22 juni 1921 en ze

overleed er onverwacht op 7 oktober 2000. Op
12 oktober werd zij, na een plechtige requiem-
mis in de kerk van de H. Drievuldigheid te
Rimburg, begraven op het parochièle kerkhoÍ
aldaa r

Onze lVoeder en Oma heeft maar negen maan-
den moqen genieten van haar nieuwe flatje in

Eygelshoven, waar ze geboren was en opgroei-
de. Ze was bli.j naast een oude schoolvriendin te
kunnen wonen, in een huis zonder trappen.
Want hoewel ze Íris en levendig van geest bleeÍ,
liet de last der jaren zich voelen in haar Ichaam.
Vanaf haar huwelijk woonde Gretha in Rimburg,
aan de Dorpstraat, en samen met Hein had ze

een kapperszaak. Haar vrije tijd besteedde ze

graag aan het bewonderen van de natuur, de

bloemen en paddestoelen, het beluisteÍen van

muziek, koken. Ze bewaarde al dat moois graag

in zelÍ gemaakte tekeningen en ze fotograÍeerde

de mooiste taferelen. Ook kon de hele Íamllre
profiteren van haar creatieve bloemsierkunst en

kerststukjes. Ze had smaak voor kunst en cul-

tuur. Ze was gastvrij en altild optimistisch inge-

steld. ln Rimburg was ze meer dan 40 jaar lid en

voorzitter van de kegelclub. Elke dinsdagavond
werd er gekegeld. Naast haar veelzijdige interes-

ses en hobbyl, bleeÍ haar grootste zorg uitgaan
naar haar gezin. Drie kleinkinderen voltooiden
haar geluk en hoe blij was ze als ze aan hen iets

kon uitdelen of geven. Toen haar man dertien
jaar geleden stierf, kreeg haar leven een bliiven-

de knik. Toch was ze geestelijk sterk en helder

en bleef ze ons met brede belangstelling volgen

en wij zijn dankbaar dat ze zo vaak bij ons kon

zijn in Horn. We zullen haar missen. Mam, Oma,

Gretha, bedankt voor alle ongedwongen liefde

en goedheid. Tot ziens, rust zacht, rust in vrede.

Moge je Pap terugzien en voor goed thuis ziJn bii

O.L. Heer.

Wij danken u van harte voor uw gebed en

medeleven bij haar piotse overliiden.

Tonnie, Vic, Kim, Xavier en Quintin.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid

te Rimburg op zondag 19 november a.s. om
10.00 uur.
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