Opgegroeid in Rimburg en daardoor verknocht aan het
dorp en de ker( trouwde lna er tgdens deóoerenkermis
van 1 944, daags voor haar naamdag en twee dagen voor

Ter dankbare herinnering aan

haar verlaardag.

Nu nemen we op haar naamdag afscheid vanuit deze
kerkgemeenschap, waarmee ze zich steeds verbonden
bleàf voelen.Zekendehier een mooie jeugd, ondanks de
moeilyke en arme tUden voor en tgdens de oorlog.
Ze zorgde vele jaren voor haar oma Brettschn eider, die 95

lna Melzen
weduwe van

Sjef Silvertand
Katharina Silvertand- A4etzen werd geboren ln A4erkstein

op 2ó november 7997 en overleeQ gesterkt door de
H. Sacramenten, op 90 november ln het
Atriumziekenhub te Heeflen. Zi werd, nd een plechtrge
ultuaartmls in de kerk van de H. Drlevuldrgheid te
Rlmburg Eecremeerd ln Heeflen-lmstenrade.

"lk ga naar Pap..."

jaar werd.
Na de oorlog was e r grote dankbaarhe id en werd ze
samen met Sjef lid van devereniging oud-stryders enlaler
van de Vrienden van de St. Jozefkapel. Zewas 48 jaar
gelukkig getrouwd met Slef , die haar op handen droeg.
Na de dood van haar omö verhuisde ze mel haar gezin
naar Waubach. De kinderenkregenweer kinderen en ze
leefde mee met hun wd enwee. Maar toen sjef in 1999
stierf lcwam er ook een knak in haar leven. Ze miste hem
elke dag. Jaarlgks ging lna mee naar Kevelaer, ook
afgelopèn jaar. Ze genoot er nog volop van en met haar
oude vriendinn en en bekenden maakte ze plezier.
Afgelopen week moest ze plots naar het ziekenhuis.
Vr.1f dage n heeft ze er gelegen; gelovig ontving ze de
Sacrame n len en zes dagen voordal ze B2jaar werd is ze
rustig ingeslapen. "lk ga naar Pap," wören haar woorden.
ln de zekerheid van dit geloof, vertrouwenwe haar toe
aan o.L.vrouw van Kevelaer, brj wie ze troost vond en bry
wie ook wrl onze hoop en bemoediging mogen zoeken.

Bid voor ons, nu en in het uur van onze dood.
De plechlige zeswekendienst zal gehouden worden in
de parochiekerk van de H .Drievuldigheid te Rimburg op
zondag 4 januari 2004 om 10.00 uur.

Beqr.

& Crem. Ver. St. Jozef Ubach over Worms

Tel.

53i '1978

Lieve mam, allerliefste oma en grootoma
bedankt voor alles en tot ziens.
Voor uw gebeC en meCeleven b| haar
overflden danken wA U oPrecht.
Haar kindereq klelnklnderen en achterklelnklnd.

