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Dag Mam, Hoi Oma, Omi,
Beste Tante To, Dag mevrouw Cup,

Dat was het dan, na 97 jaàn is dan nu toch het afscheid
gekomen. Je was er klaar voor, dat geeft ons grote troost.
Toch blijft het moeilijk afscheid te nemen van een persoon
die zo lang in ons midden heeft mogen zíjn.
Je onvoorstelbare levenservaringen, in de ontwikkelingen in
deze wereld, zijn uniek voor ons allemaal. Het was zo mooi
om al deze ervarlngen met jou te mogen delen.

Een ding staat zeker vast, je leven was getekend door
twee woorden: Bezorgdheid en Zorgzaamheid. De eerste
33 jaar van je leven, de zorg die je op je nam voor het gezin
waarin je opgroeide, de zorg voor je ouders, met name toen
je zusje op zeer jonge leeftijd overleed. De volgende 50 jaren
samen met je lieve man, de zorg voor je eigen gezin en de
bezorgdheid om huis en tuin. Je deed het altijd met veel
plezier en grote trots. Later kwamen de kleinkinderen en de
achterkleinkinderen, waar je je liefde en ook je bezorgdheid
weer mee deelde.

De laatste fase in je leven was een nieuwe fase die je nog
niet kende. Je had opeens niemand meer in je directe
omgeving om voor ie zorgen. Je was zelf aan de beurt. De
zorgzaamheid voor jezelf hebben we bewonderd tot het
laatste moment.
De familie dankt u voor het door u betoonde medeleven.

Al je zorgen zijn nu voorbij, je hebt het verdiend na zoveel
jaren.

Op ieder zijn eigen wijze, blijven we jou in onze gedachten

De plechtige zeswekendienst wordt gehoucien op zondag

behouden.

6 april 2008 om 10.00 uur in de parochiekerk H. Drievuldigheid te Rimburg.

Jouw leven blijft voortleven in ons eigen leven.

