
Een sterke vrouw heeft ons verlaten.

Haar kracht leeft in ons voort.

Leny Verreck-Merx

18 december 1933 - 1 januari 2007

Weduwe van May Verreck t 1982

Weduwe van Giel Pieters ï 1999

Bedankt voor uw steun en medeleven. Een speciaal woord van

dank aan het verplegend personeel van afdeling 1 van Zorgcentrum
Heereveld, voor hun goede en liefdevolle vezorging van mam.

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 11 februari 2007 om

10.00 uur in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimburg.

Lieve mam,

Je bent samen met ons het nieuwe jaar ingegaan. Je hebt nog een

laatste keer intens genoten van het vuurwerk en van de

aanwezigheid van de kleinkinderen. Wij gaan nu alleen verder.

We zullen bliJven genieten van het leven zoals jij ons dat geleerd

hebt: praten, lachen, eten, drinken en reizen. Ondanks tegenslagen

altijd optimistisch. Alle dalen heb je zo het hoofd kunnen bieden. Je

hebt veel vreugde gekend en veel verdriet. Je bent daar geheel op
jouw eigengereide wijze mee omgegaan. Je hebt tot het einde de

regie in handen gehad.

Het laatste jaar moest je veel uit handen geven. Al die dingen die niet

meer konden, maakten het zwaar. Toch wilde je vooral niet klagen,

niemand tot last zUn. Wlj, kindeÍen en kleinkinderen, stonden voor
jou centraal. Je wilde graag nog langer bi.i ons blijven. Maar deze

week vertelde je ons ook dat je tevreden bent met alles wat er op je

pad is gekomen. Dat is voor ons een hele geruststelling.

Lieve mam, je mag heel trots zijn op je zelf, op de moed en kracht

die.le getoond hebt in je leven. 0p de moed en kracht die je nu aan

ons doorgeeft. Wij hebben die nodig om zelf verder te kunnen gaan.

En zo er samen voor elkaar te zijn.

Mam, nu je op reis bent, stuur alsjeblieft samen met pap wat moed

en kracht naar ons op de moeilijke momenten die nog volgen.

Wij zullen je voor altijd meedragen in ons hart.

Marie, André, Juup, Francis, Henk, Karin

Oma Leny, je was een geweldige oma. We vergeten je nooit en je

blijft er voor ons altijd. Bedankt.

Juul, Tren, ïies, Lou, Tessa, Lena


