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De overledene werd geboren
te Klimmen op
14 jan. 190ó en overleed,
voorzien van heÍ Sacramenl
der zieken, in de
Ltickerheide-kliniek te
Chèvremont op 28 ian. 197ó.
Zij werd begraven op
31 jan. d.o.v. te N ieuwenhagen.

Kalm en rusÍig is deze moeder van ons
heengegaan. Bijna onmerkbaar, mel'n
glimlach op haar gelaat is zij overge-
gaan van hel leven hier op aarde naar
hel eeuwige leven bii God. Zij was'n
goede, godsdienstige en vrome vrouw,
die haar kracht en slerkle vond in haar
regelmalig gebed en de H. Communie.
Als een lrouwe hulp heeít zij vele
jaren, samen mel haar man, gezorgd
en gewerkl voor haar gezin. Voor haar
kinderen was zij een goede, oppas-
sende moeder, die altijd probeerde
een voorbeeld voor hen le zijn. Haar
grole levensvreugde was hel welzijn

en geluk van haar man en kinderen.
Voor haar medemensen was zij be-
hulpzaam en zil had voor iedereen
een goed woord. Zo heeÍl z;i vele jaren
gelukkig geleeíd. Een paar jaar gele-
den echter maakÍe zij een ongelukkige
val. Zij had een schedelbasisÍracluur en
daarvan is zij nooit meer hersleld.
Samen mel haar man is zij loen naar
het Bejaardencenlrum,,Heereveld" le
Waubach gegaan en het laaÍsie jaar
moesl zij opgenomen worden in de
Luckerheide-kliniek le Chèvremont.
Maar altild bleeÍ zij Íevreden. Nu is zij
ruslig en in alle eenvoud van ons
heengegaan, ons nalalend een onver-
getelijk voorbeeld van harlelijke zorg
en een diep geloof.
Moge moeiJer zo in uw herinnering
blijven voorlleven en moge zij nu rus-
len in lieÍde en vrede bij God.

Wii danken U hartelijk voor hel medeleven
wat wij mochlen ondervinden gedurende de
zickle, bi,i heÍ overlijden en de begraÍenis,

FAMILIE ïOENBREKER.LEUWER

De zeswekendienst zal plaatsvinden zondag
í4 maarl a.s. om 10,00 uur in de kapel van hel
Bejaardencentrum te Waubach.


