
Ter dankbare herinnering aan

Antje Pösch kens
weduwe van

Jacobus Fischbach

Zij werd geboren in Rimburg op 25 juli 1910 en

overleed thuis op 2 augustus 2001 tildig voor-
zien van de H. Sacramenten. Zi1 werd op 7

augustus, na een plechtrge requiemmis in de
kerk van de H. Drievuldigheid te Rimburg,
begraven op het parochiële kerkhoÍ aldaar.

Op 91-jarige leeÍtijd is aan haar leven een einde
gekomen. Heel haar leven heeÍt ze doorge-
bracht in Rimburg, iedereen kende haar als Antje.
Ze was een eenvoudige, goede, lieve en zorg-
zame moeder. Ze bereikte wel een gezegende
leeftild, maar het is een groot verdriet haar te
moeten mrssen en graag hielden we haar ln ons
midden. Ze was immers onze moeder, onze
groot- en overgrootmoeder. We hielden van
haar en ziln dankbaar omdat ze zo veel voor
ons deed.
Ze heeft getracht ten opzichte van God en haar
medemens haar plichten te vervullen. Ook
heeft zij in gelovig vertrouwen op Gods goed-
heid en barmhartigheid geleefd. 5O jaar lang

heeÍt ze het rustaltaar verzorgd voor de sacra-
mentsprocessie, niets was haar teveel, alles

werd tot in de puntjes verzorgd.
Z j wrlde brj ons blijven en thuis aÍscheid nemen.
Wij mochten haar tot het laatst toe verzorgen.
Zacht en rustig is zi1 ingeslapen in de ochtend.
Moge ze nu genreten van de welverdiende en

eeuwige rust bi.l God en blj alle overleden dier-
baren.

Dag mam, dag oma, dag oma Rimburg, tot ziens.

Heer geeÍ haar de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte haar.

Dat zij ruste in vrede. Amen.

Voor uw gebed en medeleven bij haar ziekte
en overlijden, zeqgen wii u dank.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden in de kerk van de H. Drievuldigheid in

Rimburg op zondag 9 september om 10.00 uur.
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