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Ter gedachtenis aan

ANNA MARIA RADE
weduwe van

Hubert Cornelis Antonius Pelzer
eerder weduwe van

Johan Joseph Milchers

* 31 - 5 - 1904 te Eygelshoven

I 27 - 1 - 1984 te Brunssum
Begraven op 31 ian. d.o.v. op de R.K. BegraaÍ-

plaats te Waubach.

Wii hebben afscheid moeten nemen van

iemand die ons zeer dierbaaÍ is. Het vele
waarin zij in haar leven groot was kan slechts
in ons hart en bij God voortleven.
Voor alles was zij een lieve en zorgzame moe-
der, een diepgelovige vrouw. ln haar gebed

vond zij de kracht en de steun, nodig om haar
zware taak te vervullen. Het leed is haar in
haar leven nièt bespaard gebleven. Jong
weduwe, bleeÍ zij alleen met de zorg voor
haar vier jonge kinderen. Met de volle inzet
van haar persoon heeÍt zij haar taak vèrvuld,
later biigestaan door haar tweede echtgenoot.
Een van haar kinderen is jong gestorven en
dit zware verlies heeÍt haar veel leed gedaan.

Ondanks haar zwakke gezondheid bleeÍ zij

zich volledig inzetten voor haar gezin, erop
vertrouwend dat God haar zou helpen.
Zij was opgewekt van aard en optimistisch met
een goede dosis humor. Zij was zeer attent
en dankbaar voor alles wat men voor haar

deed.
Zij leefde volledig mee met de gebeurtenissen
in het dorp waat zij zeq bekend en alom ge-
liefd was.
Wij hebben nu aÍscheid van haar genomen, wij
zullen haar ontze:tend missen, maar we weten
dat zij nu bij O.L. Heer is en bij haar dier-
baren.
Vaak heeÍt zij in de kerk psalm 23 gebeden.

Al moel ik het duister in van de dood
ik ben niet angstig
U bent toch bij me
onder Uw hoede durÍ ik het aan.
God geeÍ haar die zo op U vertrouwde de

eeuwige rust en dat het eeuwige Licht haar
moge verlichten. Amen.

De Íamilie dankt U hartelijk voor het mee-
leven bi.i de ziekte, het overlijden en de be-
graÍenis van onze dierbare.

+
De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 10 maart a.s. om 19.00 uur
in de St. Jozef kerk te Waubach.
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