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In dankbare herinnering aan

Lenie Huntjens

* 74 januarí 1927 te Schin op Geul
f 7 januari 2075 te Heerlen.

We hebben afscheid uan haar genomen op de begraafplaats, waarna
zij ín stilte naar het crematoríum te Heerlen is gebracht, na een

eucharistíeuieríng ín de kerk uan de H" Drieuuldígheid
te Rímburg, op u)oensdag 7 januarí.

Geboren en getogen in Euverem verhuisde Lenie met haar ouders en
broer in 1939 via Walem naar Rimburg. Tot het jaar 2000 zouden ze

- eerst met haar ouders en later met Chef alleen - zorg dragen voor
de boerderij aan de Lindegracht. Toen het harde werken stilaan ten
einde [iep, was Lenie zeer actief en betrokken bij het verenigingsleven
en de ziekenzarg in Rimburg. Meer dan 25 jaar was ze lid van de
toneelvereniging en nog steeds ging ze jaarlijks graag met een groepje
wiendinnen uit die t[d, uit eten. Ze zong lange jaren in de
Zangvereniging en toog bijna 30 jaar met de collectebus langs de
deuren voor de Zonnebloem en Kankerbestrijding. Voor die grote
inzet werd ze in 2012 onderscheiden met de Vergulde Wespel. Ze

was graag gezien in het dorp en had overal veel contacten

Ze gíng trouw 's zondags naar de kerk en genoot van de gezelligheid
nadien in D'r Eck. Daar l«,vam ze graag: ze moest veel wandelen van
de dokter en rustte daar dan even uit, een praatje makend met wie
ze er ontmoette. Lenie was graag onder de mensen.

Een jaar geleden begon haar gezondheid stilaan af te nemen.
Dapper, met wilskracht en met levenslust onderging ze haar kuren,
totdat bleek dat haar ziel<te haar te sterk werd. Ze l«ruam in het
ziekenhuis terecht en alsmaar meer doofde haar licht. Op
Nieuwjaarsdag onfuing ze het Sacrament van de Zieken en niet veel
later is ze gestorven, in afle rust en wedig, met Chef trouw aan haar
zijde.

Lenie, we zullen je vertrouwde aanwezigheid in ons midden missen.

Voor Chef, met wie je heel je leven samen hebt gewoond, zal, de
leegle groot zrjn. We zeggen je dank voor a[[es wat je altijd hebt
gedaan en betekend. Rust nu in wede bij God, in Wie je altijd
geloofd hebt.

Je broer Chef

De famÍlie ís u zeer erkentelijk uoor alle blijken uan medeleuen na

het ouerlijden en bíj de uítuaart uan Lenie.

U bent uitgenodigd voor de zeswekendíenst die zal plaatsvinden op
zondag 8 februari om 10.00 uur in bovengenoemde parochíekerk.


