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Ter dierbare herinnering aan

Christientje Logister
weduwe van
HUB ENCELEN

Zii weÍd geboren te Ubach over Worms op
26 augustus 1922 en overleed op 25 mei
I 997 in het ziekenhuis te Kerkrade, voor-

zien van het sacrament der zieken. Zij werd
op 29 mei 1997, na een plechtige requiemmis in de parochiekerk van de H. Jozef te
Waubach, begraven op het kerkhof aldaar.

Alles op dis welt geboare
is nit 't iewig leave besjoare.
De betste sjterve ummer te vreug
och al dooge zie de luuj ing deug.
Zinge huure vier dich noeëts mieë,
mar in os gedanke leafs doe wieër.
Hakkezuem

Wij hebben afscheid moeten nemen van onze moeder, schoonmoeder en oma. Rustig en vredig is zij
van ons heengegaan. Ofschoon geschokt door haar

wij troost bij de
gedachte dat haar een lang lijden bespaard is geblejaren
geleden plotseling, na een
ven. Toen zij enkele
huwelijk van meer dan veertig jaren, afscheid moest
nemen van Hub, heeft zij moedig alleen haar weg
plotseling overlijden vinden

gezocht, gesteund door haar kinderen en kleinkinderen, waar zij trots op was. Het zingen bij het
Dameskoor, waarvan zij bUna 25 jaar lid was heeft
haar hieÍin geholpen en van het feit dat de leden
hiervan haar in haar laatste levensdagen veelvuldig
hebben bezocht, heeft zij genoten. Samen met Hub
heeft zij vele vakantiereizen gemaakt, maar ook
daarna ging zij nog geregeld op stap met trein en
bus. Na het bekend worden van haar ziekte bleef zU
niet bij de pakken neerzitten, maar regelde alles
wat nog gedaan moest worden. Daarna was zU klaar
om te gaan. Haar laatste woorden waren: "Doe de
groeten aan allemaal". Wij zijn dankbaar voor alles
wat zij voor ons gedaan en betekend heeft en zijn
bl{ dat zU nu weer met Hub verenigd is. Mam, oma,
wij zullen je missen ! Moge zij nu rusten in vrede.
Wlj betuigen onze dank voor Uw medeleven bij haar
ziekte, overlijden en begrafenis.
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 5 juli a.s. om I 8.00 uur in de parochiekerk
van de H. Jozef te Waubach.
Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel. 531 I 978

