In dankbare herinnering aan

Annelies Bauer-Roelings
weduwe van

Sjo Bauer
Mama werd geboren in Ubach ouer Worms op
79 augustus 1932. Zij ouerleed in het ziekenhuis
te Heerlen op 26 februari 2018, in de leeftijd uan

85 jaar. We hebben haar te ruste gelegd bíj
papa op het kerkhof te Rimburg, na een
eucharistieuíering in de kerk uan de Heilige
Drieuuldigheid, op urijdag 2 maart 2018.

t

Wat we bij papa gezegd hebben toen hij stierf,
geldt nu weer. Wat er leeft, is dubbel. Opgelucht
zijn we dat verder lijden niet meer hoeft. Mama
heeft een zware periode achter de rug, eigenlijk
sinds februari vorig jaar. Ze heeftveel pijn en jeuk

gehad van haar huidaandoening, waaraan ze
eigenlijk niet echt geholpen kon worden. Op
bewonderenswaardige wïjze heeft ze het allemaal
heel dapper gedragen, maar op het laatst was ze
helemaal op. Papa zei vaak'Het komt wel goed',
het motto van mama was 'Het is nu eenmaal zo
en we moeten er mee verder'.

We zullen haar missen. Meer dan 50 jaar was

ze

gehuwd en samen met papa kan ze a[een maar in
grote dankbaarheid terugkijken op die mooie tijd.
Ze vormden een mooi stel met elkaar. Als mam was
ze [ief. Ze was er altijd voor je, luisterde naar je,
oordeelde nooit, hielp je waar zekon en stimuleerde
je om je best te doen . Ze was buitengewoon creatief
en maakte met haar naaimachine al[es wat ze zag.
Die creativiteit heeft ze ook behouden toen ze op

het laatst nauwelijks meer iets zag. En voor

de

kleinkinderen was

het

ze geweldig. Zelfs in

Heercveldje l«,vamen ze nog graag logeren.

Haar gezondheid speelde haar parten, maar

ze

droeg haar last zonder ooit te klagen. Of minstens

wilde ze haar kinderen er niet mee

belasten.

Dankbaar zijn we voor wie ze was en wat ze deed
en ook dat we haar zo lang in ons midden mochten

hebben. Maar het laatste jaar moet zwaar zijn
geweest. Mama, oma, we zullen je lieve
aanwezigheid missen. We danken je voor alles wat
je voor ons hebt gedaan en betekend en voor het
voorbeeld dat je ons altijd hebt gegeven. Rust nu in
vrede bij God. We zullen je nooit vergeten.
Je kinderen, klein- en achterkleinkinderen

U bent uitgenodigd uoor de zeswekendienst díe
plaats zal uinden op zondag 75 apríl om 70.00 uur
ín u oomoemde parochiekerk.

