In dankbare herinnering aan

Annie Rutten-K aczmarek
echtgenote van

'

Wiel Rutten

Annie werd geboren te Nieuwenhagen op 3 ougustus
1936. Zij ouerleed in het ziekenhuis te Heerlen op 25
maort 2079, in de leeJtijd uan 82 joar. We hebben haar
begeleid naar het crematorium te Heerlen, no een
eucharistieuiering in de kerk uan de H. Drieouldigheid te
Rimburg, op urijdog 29 maart.

ï
Eenbezige bij. Altud in de weer en stil zitten was er niet
bij. Annie moest altijd wat te doen hebben. Of het nou
was voor het verenigingsleven in Rimburg dat ze op
handen droeg, KAVO, kerk, carnavalsvereniging, fanfare,
zangkoor of voetbalclub, of voor familie, wienden en
bekenden, Annie was er. Met haar gedrevenheid,
betrokkenheid en humor stond ze altijd voor iedereen
klaar, eigenwijs soms en niet bang om wat ze vond ook
te zeggen. Je kon het, om haar trouwe inzet, altijd goed
van haar hebben. Het was die inzet die gewaardeerd
werd met een koninklijke onderscheiding.

Haar gezin stond voorop. Voor Wiel, Mathieu en Paul
was ze er altijd. In alle vroegte smeerde ze de
boterhammen voor het werk en zorgde ze voor een
'frissche tas kaffe'. Ze heeÍl haar gezin altijd goed
verwend en gaf er alles voor... Dit jaar was ze 60 jaar
getrouwd. Als het haar gegeven was, zou ze dat liefst met
het hele dorp hebben gevierd.

Het kostte haar grote moeite dat ze niet meer met de
fiets Rimburg in kon. Gewend als ze was te gaan en te
staan vielen de lichamelijke beperkingen van de laatste
tijd haar antaar. Ze wilde nog zoveel, maar merkte ook
dat het stilaan niet meer ging. Zwak werd ze opgenomen

in het ziekenhuis, hopende op herstel. Maar

ineens

moesten we elkaar laten gaan...

Annie, dank je wel voor alles wat je voor ons en voor
velen hebt gedaan en betekend. We zullen je missen,
maar wensen en bidden je graag de rust en de vrede bij
God toe, die je hebt verdiend. Bij God ben je in goede
handen!

Wiel, Mathieu en Elfie, Paul

De familie is u zeer erkentelijk voor alle medeleven
tijdens de
Annie.

ziel</te,

na het overlijden en bij de uituaart van

U bent uitgenodigd uoor de

zeswekendienst die zol

ploatsuinden op Moederdag, zondog 72 mei om
70.00 uur in de parochiekerk uan de H. Drieuuldigheid

te Rimburg.

