
:B



I_t_
II Ter gedachtenis
L,n
I

II ANNA MARIA DAUTZENBERG
echtgenote van

Leonard Joseph Pennartz

De dierbare overledene werd gebo-
ren te Ubach over Worms 21 februari
1900 en overleed, voorzien van het
Sacrament der zieken, 27 dec. 1978

in de Hambos Kliniek te Kerkrade.
Na een plechtige uitvaartdienst in de
kerk O.L. Vrouw Hulp der Christenen
te Nieuwenhagen, werd zij te ruste
gelegd op het r.k. kerkhof aldaar op
3 januari 1979.

ln de leeftijd van ruim 78 jaar is deze moeder
van ons heengegaan. Vol droefheid nemen we
afscheid van haar, doch in ons hart zal haar
beeltenis voor immer gegrift blijven. Ztj was
'n vrouw, die haar leven zeer goed heeft be-

steed. Eenvoud, dankbaarheid, vriendelijkheid
en naastenliefde sierden haar leven. Daarbij
was zij eerlijk en trouw tegenover God, be-

zield met 'n diep-christelijk geloof. Zti keek
niet naar zich zelt, zii was dienstbaar aan

anderen. Samen met haar man heeft zii in

haar jongere jaren gezorgd en gewerkt voor
hun gezin en bedrijf en zij hebben er samen
iets moois van gemaakt. En ook later, toen zij
rustig genoot van haar oude dag, ging haar
aandacht en belangstelling steeds uit naar

haar kinderen en kleinkinderen en leefde zii
mee met alles. Zo voelde zii zich gelukkig
daar ginder aan de' Haanweg, de plaats, die
haar in de Ioop der jaren dierbaar geworden

was.
En zo rustig en tevreden als zij geleefd heeft,
is zij ook gestorven.
Haar wacht nu de eeuwige vrede en vreugde
bij God als beloning voor haar zinvol en mooi
leven.
Mijn dierbare echtgenoot, kinderen en klein-
kinderen, mijn dank voor alles. Denkt dikwijls
aan mij in uw gebed. Dan zal de God van
liefde met U zijn en zal ik als moeder in uw
herinnering blijven voortleven.
Moge zij rusten in vrede.

Voor uw gewaardeerd medeleven bij de ziekte,
het overlijden en de begrafenis van mijn dier-
bare echtgenote en onze lieve moeder en oma,
betuigen wij U allen onze oprechte dank.

Familie Pennartz-Dautzenberg

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 10 febr. a.s. om 19.00 uur,
in de kerk O.L. Vrouw Hulp der Christenen
te Nieuwenhagen.


