
In liefde gedenken wij

Enny van Oerle
echtgenote van

LEO VERHAEG

Zij wefi op 30 maart 1930 geboren te Breda. Op
26 februari 1998 is zij plotseling gestorven. Na de
plechtige uitvaartmis op 3 maart in de kerk van de
H.Driewldigheidsparochie te Rimburg hebben we
haar begeleid naar haar laatste rustplaats op de
R.K. Begraafplaats aldaar.

Eenvoud, goedheid bezorgdheid en eerlijkheid
tekenden het leven van 't En, de mam, de oma.
Groot was het onbegrip toen we van haar overlij-
den vernamen. We verliezen in haar een lieve,
zoÍgzame, altijd tijd makende vrouw, moeder en
oma. Bescheidenheid kenmerkte haar wezen:
altijd op de achtergrond, genietend van de voor
haaq naast haar gezin en met name haar kleinkin-
deren, belangrijke en interessante dingen van het
leven: het (t)huis, de tuin, haar Rimburgse omge-
ving. Gedachten aan vakantie waren haar vreemd:
haar naaste en directe omgeving waren voor haar
ruim voldoende.

Haar liefde voor haar gezin deelde ze met liefde
voor haar tuin- en vooral voor haar huisdieren,
waarin haar honden een belangrijke plaats inna-
men. Meer dan 40 jaar is zij actief geweest, uiter-
aard achter de schermen, als steun en toeverlaat
voor PHV Edeltrouw. Al die jaren verzorgde ze

samen met opa Leo haar eigen trouwe vrienden.
Haar verbondenheid met hun blijkt uit het feit dat
haar kleinkinderen haar vaak aanspraken met
"oma Sonja".
Gemakkelijk heeft Enny het in haar leven niet
gehad. Op 1 augustus l95l in haar eerste huwe-
lijksjaar overleed haar eerstgeborene en op l8
augustus 1982 haarjongste, Jos. God geve dat zij
in de hemel bij haar 2 zonen het geluk moge vin-
den. Wij die achterblijven zullen haar erg missen.

Adieu - Tot ziens bij God

Voor al uw blijken van steun en medeleven bij het
plotselinge overlijden van Enny die ons zo dier-
baar is, zeggen wij U onze hartelijke dank.

Leo,
kinderen en kleinkinderen.

De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 19 april om 10.00 uur in de kerk van de H.
Driewldigheidsparochie te Rimburg.
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