Onder de hoede van

O.L. Vrouw van de Berg Carmel,
rust in vrede!

"Verdrietig, omdat ze er niet meer is"
" Dankbaar voor wat ze voor ons betekende"
"Blij, dat verder lijden haar bespaard bleef'

gulle vrouw gastvrijheid stond hoog in het vaandel,
ze verstond de kunst van het geven.
In de Carmelstraat stond de deur altijd wfid open.
Voor haar kinderen was ze een oer-moeder ze was
er altijd! Ze kookte heerlijk en haar gezellige huis
was nooit zonder bloemen! De kinderen van Dora,
in het na-oorlogse Nederland, liepen er dankzij
haar vaardigheid met naald en draad, altijd keurig

Dora Gremmen
weduwe van

bi!
Tevreden en gelukkig, altijd in de weer, met huisje,
met bloemen- en moestuin... later de kleinkinderen
en achte rkle inkinde ren.

Hans Klein
01-07- t9 t

s

20-02- 1998

Na 7 februari 1992, werd het moeil\k voor Dora.
Verdriet en dankbaarheid zijn de wezenlijke gevoelens, bij het definitieve afscheid van Dora
Gremmen, vandaag 25 februAri, aswoensdag, in de

kerk van O.L. Vrouw vnn de Berg

Carmel.

5l jaar de echtgenote van Hans Klein.
Ze ontmoette Hans in 1940 -bij het uitbreken van
de 2e Wereldoorlog- op de boerderij van haar
Gedurende

ouders in het Brabantse Haren, waar hij ingelcwar-

tierd

Ze verloor haar grote liefde en steunpilaa7 waarmee ze nxeer dan 5l jaar gelukkig was. Ze miste
Hans die haar op handen droeg en 'zijn' Doortje
nog steeds op vrijdagmiddag met zijn armen vol
bloemen verwende.
Dit verlies heeft zij niet meer kunnen verwerken...
Toen haar lichaant haar in de steek liet en zij
-altijd bezige en sterke vrouw- van anderen aJhankelijk werd, ervoer zij dit als een grote straf.

wcts.

Ze volgde haar man naar het Zuiden, waar

ze

ónder en mét de rook van de Limburgse mijnen,
hun 4 kinderen -Lieske, Jan, Annie en Bert- groot-

De laatste weken vvilde ze naar "huis", ze wilde
terug naar Leenhof, Hans en de kinderen, daar
waar ze gelukkig was.

brachten.

Ze was trots op haar gezin, ze zorgde voor een
warnx nest- letterlijk en figuurlijk. Dora was een

Afgelopen vrijclag is ze voorgoed -in vrede- naar
huis vertrokken...

