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In dankb are herinnering aan

Roos Romkens-Geenen
weduwe van

André Römkens

Mam werd geboren ín de Groenstraat 4 december 7923. Ze ouerleed in de
Hamboskliniek te Kerkrade op 74 februari 2072. We hebben haar te rusten
gelegd in het graf uan pap op het kerkhof te Waubach, na een
eucharistieuiering in de kerk uan St.-Jozef te Waubach-Groenstraat, op
zaterdag 78 februari 2072.

De bomen komen uít de grond
en uit hun stam de tusijgen

En iedereen uindt het heel gewoon
dat zij u)eer bladeren krijgen

We zien ze uallen naar de grond
en dan opnieuw weer groeien

Zo heeft de aarde ons geleerd
dat al wat sterft zal bloeien

Mam, we zullen je missen. Je was er altijd voor ons, zorgzaam, betrokken,
gedreven, wilskrachtig, eigenwijs af en toe en met een tikke\tje ongeduld.
Maar je was er. Samen met pap heb je van het leven genoten. Jullie
hadden het goed samen en wij hadden in jullie prachtige ouders en
geweldige grootouders. Hard werken was je eigen, je leven lang. Stilzitten
kon je niet. En dat is je gegund geweest tot het laatst toe. Dat het werken in
de tuin niet meer ging viel je zwaat, maar ook in het Kloeësterhof zorgde je

voor genoeg te doen om je heen.

Ineens ging het snel. We zullen je vertrouwde aanwezigheid missen. We
zeggen je grote dank voor alles wat je altijd voor ons hebt gedaan en

betekend. Je hebt het sacrament van de zieken ontvangen voor je stierf: we

leggen met jouw sterke geloof je leven neer in Gods hand: dat je daar
samen met pap en allen dte je ontvallen zijn mag leven en rusten in vrede.

Je kinderen en kleinkinderen

De familie Ís u zeer erkentelijk uoor alle blijken uan medeleuen na het

ouerlijden en bij de uituaart uon Roos.

U bent uitgenodigd voor de zeswekendienst die zal plaatsvinden op
Palmzondag 1 april om 11.30 uur in bovengenoemde parochiekerk.


