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Ter herinnering

De twee oudste kinderen waren al getrouwd
maar de jongste, toen g jaar, bleef onder haar
zorgzame hoede. Er volgden moeilijke jaren
maar nadat zij haar verdriet te boven was geko-
men brak er voor hen beiden een lange periode

van herkregen geluk aan.

Op latere leeftild kwamen de ongemakken en 10

jaar geleden werd zij opgenomen in de Hambos-
kliniek te Kerkrade. Veel contact onderhield zi1

met haar kinderen en ook haar kleinkinderen,
verdei"e familie en vrienden kwamen haar gere-
geld bezoeken.
Bijna 97 jaar oud is zli, in alle rust en vol overga-
ve, in het bijzijn van een aantal van haar dierba-
ren, voor goed ingeslapen.

Wij zullen haar als een eenvoudige, lieve en zorg-
zame vrouw in herinnering houden en wij bidden:
Heer, wees goed voor haar, die zo goed was voor
ons.

Wij danken U allen voor Uw medeleven en gebed
en wij nodigen U uit voor de zeswekendienst, die
gehouden wordt in de parochiekerk van de H. Jo-
annes de Doper te Eijgelshoven op zondag 12

april a.s. om 9.30 uur.

De kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen.

weduwe van

-hkenJoom,
Zii werd geboren op 24 rnei 1890 te Wouw en
overleed, voorzien van de laatste H. Sakramen-
ten, op 1 maart 1987 in de Hamboskliniek

te Kerkrade.
Na een plechtige uitvaartdienst op 5 maart in de
parochiekerk van de H. Joannes de Doper te Eij-
gelshoven, werd zij ter ruste gelegd op

het r.k. kerkhof aldaar.

Na een gelukkige jeugd in een Íijn gezin, temid-
den van de haar zo dierbare bossen der Wouwse
Plantage, tro,.rwde zij en volgde haar man naar
Limburg. Met hem en hun drie kinderen beleefde
zij er gelukkige jaren.
Helaas bleef echter ook leed haar niet bespaard.
Op 48- jarige leeftijd stierf haar lieve man en heel
veel verdriet heeft zij toen moeten verwerken.
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