
ln dankbare herinnering aan

Annie Nickel - Neuhausen
echtgenote van

Peter Nickel
Annie werd geboren te Hofstadt op 26 december 7934. Ze ouerleed plots
fhuis op 8 ougusÍus 2076, in de leeltijd uan 87 jaar. We hebben haar te
nsten gelegd op het kerkhof te Rímburg, no een Eucharistieuiering in de
kerk uon de H. Drieuuldigheid, op zaterdag 73 augustus 2016.

ï
Het valt ons weselijk zwaar elkaar zo ineens te moeten loslaten. Het doet
ons pijn en verdriet geen afscheid te hebben kunnen nemen en ook dat
we hoewel ze thuis was, niets gemerkt hebben aan haar. Ergens kunnen
we erin berusten dat ze in alle rust en wede is mogen heengaan, maar de
ldap is groot.

Een geweldige wouw is ze altijd geweest, een lieve en zorgzame moeder,
eerlijk en oprecht, een voorbeeld. We hebben altijd hard gewerkt en
Annie was daarbij steeds tot grote steun. Ze was vlijtig en stond achter je,
ook als de verenigingen voor gingen.

Actief was ze zelí in de I{AVO en het Damescomité van de fanfare.
Ze genoot van de muziek, van de fanfare of van de broers Nickel
woeger. Zeverheugde zich als iemand opbezoeklstam.Ze zorgde dal
het huis altijd tot in de puntjes op orde was, de tafel mooi gedel<t en ze
stond er ook zelf. graag keurig op. Ze bakte graag alles zelf:. de
koffietafel mocht gezien worden. Annie was geen vrouw van veel
woorden, maar genoot liefst in stilte op de achtergrond.

De laatste jaren waren moeilijker geworden. Er waren over en weer
veel zorgen om beider gezondheid. Annie, mam, we hadden graag met
alle plezier nog jaren voor elkaar willen zorgen. Nu we je moeten
loslaten leggen we je leven graag in handen van onze God, in Wie we
geloven: dat Hij je nu voorgoed rust, licht en eeuwig leven schenkt. We
zeggen je dank voor alles wat je altijd voor ons hebt gedaan en
betekend. We zullen je missen.

Peter, lngeborg en Andreas

De familie is u zeer erkentelijk voor alle blijken van meeleven na het
overlijden en bij de uituaart van Annie.

U bent uitgenodigd uoor de zeswekendienst die plaats zal uínden op
zondag 25 september om 70.00 uur in genoemde parochiekerk.


