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Gedenkt in uw gebeden

ANNA MARIA RONGEN
weduwe van

JOHANNES HENDRIK HUB. GATIGNON

Geboren 16-8-1892 te Ubach over Worms.
Overleden 18-8-1981 te Ubach over Worms.
Begraven 22-8-1981 op het R.K. KerkhoÍ
te Waubach.

Niet alleen lichameli.ik, maar ook geesielijk
was moeder een sterke vrouw, naar de zin
van het Evangèlie. Een vrouw, die het be-
tÍouwen van haar man is, de veiligheid van
het gezin, en die haar brood niet eet in

ledigheid.
Uit het volle leven overgestapt naar het
BejaaÍdenhuis, bleef ze zichzelÍ geliik.
Ze wetd lid van de bewonerscommissie;
runde het organiseren van recreatie en ont-
spanning; bevorderde het contact van de

bejaarden met de buitenwereld en jarenlang
deed ze het werk mee van de sèrveerster in

de recÍeatiezaal, zó maaÍ, uit overtuiging, dat

het beter is te dienen dan gediend te worden.
Ze wist, dat wat aan de armen gegeven ,,Gode
geleend" is, en zo was ze steeds met een
collectebus doende . . Voor de hartstichting,
het Groene Kruis, het Lepra-Íonds
Dat alles was gedragen door een diepe
Christelijke overtuiging die haar trouw deden
blijven aan de H. Mis en de Rozenkrans tot
de laatste dagen.
Die laatste dagen is een zaak geweèst van
haaÍ met God alleen
Wij danken haar voor al haar goede zorgen
en haar voorbeeldig leven.
Gebed: HeeÍ, zie goedgunstig neer op Anna,
Maria, uw dienstmaagd, geeÍ geen acht op
Íouten die nu eenmaal alle mensenwerk aan-
kleven, maar doe haar - die uw zaak zo
trouw en ijverig behartigd heeÍt - nu ingaan
in de eeuwige vreugde. Amen.

De Íamilie dankt U oprecht voor uw mede-
leven, betoond bii het overliiden en de be-
graÍenis.

De plechtige zeswekendienst zal worden op-
gedragen in de St. JozeÍkerk te Waubach

op zaterdag 3 oktober a.s. om 19.00 uur.

Begr. en Crem. Ver. St. JozeÍ U.o.W. Te1.311978


