I
I

In dankbare herinnering aan

aTr"/,/,ya7"-"//d-&*1"*
echtqenote van

c>ír, aY"-rr/tl,
Mam werd geboren te Heerlen op 11 nouember
1944. Zíj ouerleed in het hospíce te Heerlen, woar ze
de loatste weken moest uerblijuen, op 7 mei 2007, in
de leeftijd uan 62 joor.
We hebben hoar begeleid noar het cremotorium te
Heerlen, no een eucharistieuiering in de kerk uon de
H. Drieuuldigheid te Rimburg, op zoterdog 5 meí
2007.

Mam zelf heeft haar ziekte dapper gedragen. Vanaf
haar dertigsie heeÍl ze heel veel achter de rug, maar
een onvertogen woord werd uit haar mond niet
gehoord. 'Het gaat wel' zei ze geruststellend, ook als
ze eigenlilk een beroerde dag had. Ze w\lde niemand
tot last zijn.

Wij allemaal konden altdd met alles bij haar terecht.
De woensdag was haar en onze dag. Ze wilde
niemand tekort doen. Aangetrouwden beschouwde
ze als haar eigen, en voor kinderen die niet de hare
waren, was ze wel degelijk een echte oma.

Haar huis aan de Kapelweien, waar ze meleen
verliefd op was toen ze het zag, had ze samen met
Jos van boven tot onder verbouwd en ingericht. Alles

in huis spreekt van haar werklust en creativiteit. Nu
zal het nooit meerhetzelÍde zijn. Mam heeft haar huis

hier op aarde nu moeten verlaten. We hopen, bidden
en vertrouwen erop dat ze nu bij God thuis voorgoed
mag rusten in vrede, voorbij aan pijn en lijden.

Mam, bedankt voor alles wat

je voor ons hebt

gedaan en betekend...

Het is bijna niet onder woorden te brengen wat er
dezer dagen leeft. Van de ene kant wisten we dat het

niet goed ging mei mam, maar nu het ogenblik
gekomen is van haar afscheid, valt het ons
ongelooflijk moeilijk en zwaar. Ergens zou je kunnen
zeggen dat haar sterven een bevrijding is na een
lange en zu)are weg, maar dat maakt het gemis niet

minder...
Begr.
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Jos,

je kinderen en kleinkinderen.

De familie is u zeer erkentelijk voor a[[e blijken van
meeleven na het overlijden en bij de uitvaart van
mam.

De zeswekendienst uindt plaots op zondog 24 juní
om 10.00 uur in genoemde parochiekerk.

