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Dankbaar gedenken wij Zo zagzij haar levenstaak, doordrenkt van een
diep overtuigd gelooÍ. Vanuit deze geestes
gesteldheid stond zij voor iedereen klaar, altijd
bereid te helpen waar te helpen vael.
Voor zichzelf was ze weinig eisend, niet zij
maar de anderen waren in haar ogen belang-
rijk. Daardoor werd zij bemind en gewaardeerd
door velen, omdat zii vreugde en leed altijd
wist te delen. Zij had een speciale devotie voor
Onze Lieve Vrouw van Kevelaar, waar ze vele
laren elk jaar naar toeging, zoals ze ook een
trouw en toegewijd lid was van de K.AV.O.
Zo hebben wij haar gekend, zo leeÍde ze met
en voor ons. Zo zal zij altiid in ons leven zijn.
Goede God en Vader, wij bidden U, wil goed-
gunstig neerzien op uw dienares die altijd ge-
tracht heeÍt het voetspoor van Jezus Uw Zoon
te volgen. Moge haar trouw aan Uw kerk en de
goedheid en liefde die zii uitstraald naar haar
medemensen, haar nu doen delen in het eeu-
wig leven bij U in de hemel. Amen.

De Íamilie bedankt iedereen voor ziin oÍ haar
medeleven.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 28 oktober a.s. om 19.00
uur in de parochiekerk van St. Pelrus- Maria
ten Hemelopneming te Chèvremont-Kerkrade.

Ond. R.K. Begmf€Íis- etr Cftmatie€i St, PieÍeNnde u.r
Tcl.045-45636E.
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De dierbare overledene werd geboren te

Bimburg 11 augustus 1910.
VooÍzien van de laatste H.H. Sacramenten

overleed zij in het St. JozeÍziekenhuis te
Kerkrade 12 september 1989.

Na de plechtige uitvaart in de parochiekerk
St. Petrus- Maria ten Hemelopneming hebben

wij haar te rusten gelegd op het kerkhoÍ
,,SchiÍferheide" 16 september d.av.

GetroÍfen door een ongeneeslijke ziekte ging
zij in volle overgave aan Gods H. Wil van ons
heen. Zij was een goede echtgenole en
moeder.
Haar gelukkig huwelijk mocht 51 jaar duren,
waarin zij lieÍ en leed in eensgezindheid en
harmonie met haar man deelde. Zi.l was een
moeder met een warmvoelend moeder hart.
Haar gezin ging voor alles. ln haar denken en
gevoelsleven bestond alleen maar zorg, vrede,
toewijding en trouw.


