Leerunii
hoe ik Uw wil
uolbrengen moet
want Gii zijt toch

mijn

God.

ps l4i

. .,\.-: a
*

,,lk zal gaan naar de plaats van Gods verblijf
naar het Huis van de Heer." Ps. 41

t
Wij gedenken

der. Wij allen treuren om haar heengaan, doch
wij weten dat zij om haar diep geloof, haar
gebed en haar liefdevolle zorg, de eeuwige
vreugde is binnengegaan. Hier mag zij, als
beloning voor haar inzet en liefde, genieten'

ANNA MARIA KNOBEN
echtgenote van

Johan Vaneigelshoven
*

van reizen. Toch was zij rustig van aard en
had zij veel tijd en aandacht voor de ander,
zij leefde mee met hun v,rel en wee.
Voor alles ging haar liefde en zorg uit naar
haar gezin. Voor ons zal zij dan ook altijd
blijven de onvergetelijke echtgenote en moe-

van Gods heerlijkheid.

Heilige Moeder Maria, leid,,ffioffi", die uw
naam droeg en haar vertrouwen in U gesteld
heeft, en U zo vaak in Lourdes bezocht, binnen in het koninkrijk van Uw verrezen Zoon.

21 Mei 1910 te U bach over Worms.
t 11 Februari 1987 te Heerlen.

Begraven 14 februari d.o.v. op de
R.K. begraafplaats te Waubach.

Dit vragen wij U op voorspraak van Jezus
Christus Uw Zoon en onze Heer. AMEN.

Toch nog vrij onverwacht hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn dierbare echtgenote,
onze lieve en zorgzame moeder en oma.
Zacht en kalrn is zij, na een kortstondig verblijf in het ziekenhuis, nog voorzien van de
genademiddelen van de kerk, op 76 jarige

leeftijd overleden.
Haar heengaan Iaat een grote leegte achter in
de harten van velen. lmmers zij was een opgewekte, goed lachse vrouw met gevoel voor
humor. Zaj was behulpzaam, gastvrij en haar

was niets te veel. Zij hield van het leven

in

al haar facetten. Zij deed graag handwerken,
hield van wandelen in Gods vrije natuur en

Voor Uw meeleven tijdens de ziekte, het overlijden en de begrafenis van mijn lieve echtgenote en onze zorgzame moeder en oma
zeggen wij U onze oprechte dank.
Johan Vaneigelshoven
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden in de parochiekerk van de H. Jozet
te Waubach op zaterdag 28 maart om 19.00 uur.
Begr. & Crem. Ver. St. Jozet U.o.W. Tel.

311978

