Vol liefde en dankbaarhëid denken we lerug aan

onze lieve moeder en oma

Bertha Doenen
sinds 1 935 echlgenote van

Jan Waltmans
Zii werd geboren te Schinnen op 27 Íebruari 1 909
en stierÍ plotseling te Nuth op 7 iuni 1989. Haar
uitvaart en begraÍenis an de St. Bavoparochie

haar nu voor goed uit handen geven en toevertrouwen aan Uw goddelijke goedheid. Help ons
geloven dat die bestóé|, dan kunnen wij over deze
lieve overledene, spreken als over iemand, die
lééft, ja die nu zelÍs meer tenvolle leeÍt dan wii. We
hadden haar nog zo graag, tijdens haar leven
tekenen willen geven van onze dankbaarheid en
van onze waardering voor haar constante zorg
voor het wel en wee van ons allen.
Laten we nu, door onze aandacht voor hem die
achter bliift, werkeliik tonen, hoeveel we om haar

volgden daarna op 10 juni van datelÍde jaar.

gaven.

lneens staan we er voor: We ziin moeder kwijtl
Wewetenwel datzoiets gebeuren kan en gebeurt.
We wisten ook dat oma's conditie niet zo geweldig
meer was en dat haar hartslag af en toe haperde,
maar de lieÍde, de oveÍgrole zorg en de warmle die
zii uitstraalde, bleven hetzellde. Diezorg goldt niet
alleen vader en ons, maaÍ ook indertijd haaÍeigen
hoogbejaarde moeder, diezii, bij haargrote gezin
van zeven kinderen, in huis nam en in haarziekte
vezoÍgde lot het allerlaatste toe. De nuchtere
aard van de wijze vrouw, die al veel heeft meegegemaakt, maakte dat we ons bil haar thuis voelden. Maarnu beseffenwewalvooreen schatwe in
haar bezaten, en deste piinliiker is het verlies wat
we nu lijden.
God, we kwamen zo graag bii oma, bij haar en opa
op de flat is hel altijd goed, en nu dit. We moeten

Jezus - Maria - JozeÍ, onze hoop in het uur van de

dood: Wij nemen onze loevlucht tot U.
God beloon haar en geeÍ haar de eeuwige rusl.

Wi, danken U vooÍ uw medeleven en voor uw
deelname aan deze laatste eer.
De zeswekendienst voor miin goede vrouw, en
onze lieve moederen grootmoeder houden weop
zaterdag 15 iuli '89 om 19.00 uur in de H. Bavo.
kerk te Nuth.

