In dankbare herinnering aan:

Leonie Marie de Smet

Dankbaar zullen wij die achterblijven,

weduwe van
Cornelis Bongers

Zii

zj

werd geboren te Zuidzande op

oktober 1892 en overleed geheel
onverwachts op 15 september. L979 te
Ubach over Wórms, voorzien van het

H. Sacrament der zieken.

Na 'n plechtige uitvaartdienst in de kerk
van O.L. Vrouw Hulp der Christenen

te

Nieuwenhagen werd

semaakt. U leefde mee met uw kinderen,
-kl"irrkirder.n
en achterkleinkinderen.
Nooit was u iets te veel !

zij

begraven op

het R.K. Kerkhof.
Gods wegen zijn onnaspeurlijk. Op bÍna
87 jarigeleeftijd bent u geheel onverwachts van ons weggenomen. Na uw

ziekte had u uw intrek genomen in het
Bejaardenhuis Heereveld te Ubach over
Wórms en was u weer vol goede moed.
God besliste echter anders. Slechts één
maand mocht u van de goede zorgen in
het Bejaardenhuis genieten.
Groot was de verslagenheid toen wij
hoorden dat God u had geroepen.
Voor velen was u een bron van vreugde
door uw doortastend optreden maar
ook door uw onnavolgbare humor.
Vroeg moest u uw man aan Hem afstaan
alleen moest u verder. Samen met uw
kinderen heeft u er iets moois van

blijven denken aan de bezoeken bij
u thuis . Ze waren voor u maar zeker
vooÍ ons één groot feest. Ook nu was
u onderlveg naar een feest bij een van
uw kinderen. God, waarin u zoveel
vertrourven had riep u naar zijn feest.
Daar zult u eeuwig gelukkig zijn.
Lieve Oma vtaag aan Onze Lieve Heer
dat Hij uw kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen de kracht geeft naar
uw voorbeeld verder te leven.
Wij danken u voor alles wat u voor ons
heeft gedaan.

De familie dankt u allen harteliik voor

het medeleven betoond bij het overlijden
en de begrafenis.

De plechtige zeswekendienst wordt
gehouden in de parochiekerk van
O.L. Vrouw Hulp der Christenen
te Nieiiwenhagen op
zondag 4 november 1979 om 11.30 uur.

