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Ter herinnering aan

Rosalia Anna Maria Eggen
weduwe van

PETER JOANNES GEENEN

Zii werd geboren op 27 maart 1900 in de
Groenstraat en overleed, voorzien van het
H. Oliesel, in het St. JozeÍ-ziekenhuis te
Kerkrade op 8 januari 1994. Zij werd begraven
bij haar man op het parochiële kerkhof van
de St. Jozef-parochie te Waubach-Groenstraat,
op 12 januari 1994, na een plechtige requiem-

mis in de parochiekerk aldaar.

Zoals een oude boom verdwijnt uit het land-
schap in de Groenstraat, zo is het als we
afscheid moeten nemen van een oude goede
vrpuw, die heel haar leven woonde, leefde,
werkte en zorgde in haar dierbare Groenstraat.
Voor ons valt een thuis en een centraal punt
van bijeenkomst weg. Iemand die op de eeuw-
wisseling geboren werd, heeft immers heel
wat meegemaakt, zeker als je 8 kinderen, 25
kleinkinderen en 36 achterkleinkinderen had.
Zij was trots op haar grote kroost en leefde
met het lief en leed van allen - zonder uitzon-
dering - mee. Als een goede en bezorgde
moeder gingen haar gedachten altijd naar hen
uit en werd menig gebed naar God gericht.
Ook op haar hoge leeftijd bleef ze helder van
geest, moedig en wilskrachtig. Wij zijn dank-

baar dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben en wij zullen haar voorbeeld
van eenvoud en tdvredenheid niet vergeten.
Want zij genoot van thuis-zijn, de tuin, de
dieren en bovenal van het bezoek van haar
grote familie. ln alle omstandigheden was ze
diepgelovig en ze ontving regelmatig de H.
Communie. Moge zij nu thuis zijn bij God en
aanzitten aan het hemels feestmaal, dat Hij
bereid heeÍt voor wie Hem liefhebben.

Heer, geef haar de eeuwige rust. En het
eeuwige licht verlichte haar.
Dat zaj ruste in vrede. Amen.

Voor uw gebed en medeleven bij haar heen-
gaan uit dit leven, zeggen wij u van harte
dank.

Kinderen en
klein- en achterkleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden in de parochiekerk van St. Jozef te
Waubach-Groenstraat op zondag 13 februari
a.s. om 11.15 uur.
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