De zon scheen, de bloemen bloeiden,
de vogels floten en toen werd het stil.

ln drie maanden tijd heeft 'n slopende kwaal haar
lichaam aÍgebroken, 'n ontwikkeling die ze moeilifk kon aanvaalden vooral vanwege de toene-

ln dankbare herinnering aan

mende

AGNES DAUTZENBERG
echtgenote van

Johar Benelrya§-

:'-

Geboren I december 1926 te Kerkrade
Overleden 20 augustus 1986 te Kerkrade
Hartelijk en meelevend, vrolijk en opgewekt, 'n vrouw die meer bezig was met het wel en
wee van anderen dan met zich zelf:

zo

hebben velen haar leren kennen en

waarderen!
Op de eerste plaats haar dierbaren: haar man,
kinderen en kleinkind, voor wie ze 'n lieve echtgenote, moeder, en oma is geweest.
Bedrijvig en aktief als ze was, heeft ze altijd zichzelÍ voor hen weggecijferd en was niets haar teveel. Met vanzelfsprekendheid stond ze ook voor
anderen klaar om te helpen, waar dat nodig was.
Velen hebben geprof iteerd van haar culinaire
vaardigheden.
Gesteld op gezelligheid genoot ze van haar wekelijkse kegelavond en was ze 'n trouw lid van de

club "Ons Plezier", waar ze vaak de
maakster was.

af

hankelijkheid,

die dit rnet

zie h

meebracht.
Maar het Íeit dat ze thuis verpleegd kon worden
door haar dierbaren, is voor haar 'n bron van
kracht geworden, waardoor ze haar lijden geduldig heeft kunnen dragen.
Nu zij van ons is weggenomen is er droefheid in
onze harten om het onnoembare gemis, maar
ook dankbaarheid dat haar lijdensweg niet te
lang heeÍt geduurd en vooral om alles wat zij voor
ons en andere mensen heeÍt betekend en gedaan. Zij bliiÍt voor ons 'n sprekend voorbeeld
van levensmoed en geduld, van medeleven, geloof en dienstbaarheid.
Moge zij rusten in vrede van God,
die haar leven leven nleuw zal maken!
Dank U voor al uw blijken van medeleven en voor
uw gebed.

J, Bemelrnans
kinderen en kleinkind.
Wij nodigen U uit voor de plechtige zeswekendienst, op zaterdag2T septomber om 19.00 uur in
de parochiekerk van Terwinselen -Kerkrade.
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