ln lleÍde en dankbaarhe d gedenken wlj

Riet (Miets) Stegers
vueduwe van

Mathieu Verreck
Nl ets

werd op 7 augustus 1919 geboren te Ubach oveÍ

Worms. Op 28 april 2000 is zij, tn haar vertrouwde
omgevlng te Rimburg, onverwacht gestorven. Na de
plechtige u tvaartmls op 3 mel in de H. Drevu digheidskerk te Rimburg, hebben wil haar begeleid naar haar
laatste rustplaats op de R.K. begraafp aats aldaar.
Eenvoud, goedhe d, bezorgdheid, eerlilkheid en lieíde
kenmerken het leven van M ets. Heel haar leven stond
in het teken van dienstbaarheid en zorgzaamhe d voor
de ander en in het bljzonder voor haar gezin. Z I was de
sp I van het gezin en zeker na het veel te vroege overlilden van vader ln 1 956, ls M ets noq meer het m ddelpunt geworden waaromheen het gezin draaide. lvl ets
heeft geen gemakkel jk leven gehad, vele tegenslagen
en hard werken waren haar lot. Het kruis van haar leven
heeít ze aitld, zonder te klagen gedragen. Ze hield van
orde en netheid en ze zorgde er voor dat haar hu sje er
altijd schoon en opgeruimd uitzag. Het beste van zlchze Í heeít ze getnvesteerd in de toekomst van haar kinderen en kle nkrnderen. Voor hen zorgde ze eruoor dat
ze kregen wat zij nodlg hadden. Voor zichzelÍ vroeg ze
nooit iets. Ze kon genreten van de aanwezlgheid van
haar kinderen en kleinkrnderen. Liane en l\,4alna g ngen
graag uit logeren bij oma. Miets voe de zich rrjk met de
achterkleinkrnderen, zll gaven haar het gevoel, dat alles
wat zij ln het leven van haar k nderen en kle nk nderen

geinvesteerd had, verder bieef gaan. Ze keek dan ook
uit naar de komst van het vierde geslacht, daar ver
heugde zij zich op. ln haar hu s ln Rimburq voelde ze
z ch gelukk g en geborgen. Daar wl de ze n et weg.
Vanurt haar vaste plekje in de stoel voor het raam,
groette zil edereen die voorbij kwam. Ze kookte ook
nog zelf haar e gen potle, en tot het laatst toe kon ze
smaakvol eten. Ze vond haar aíledng in TV kjken,
vooral qurzen en voetbal tnteresseerden haar. Na twee
hartinÍarcten en een kne-operatie ging het fysek
steeds moeizamer. Maar haar Godsvertrouwen en haar
gelooí n Mar a gaven haar telkens opn euw de kracht
om verder te gaan. Maria nam een beianqrijke plaats n
in haar geloof. Als moeder heeÍt ze n a e donkere
dagen van haar leven alt]d veel steun van haar hemelse Moeder Maria ondervonden. ledere avond bad zij tot
Maria voor haar kinderen en kle nk nderen en voor
allen die haar lief waren. Moge haar gebed nu vanuit
de hemel verder door b ilven k nken en mogen wij die
achter b ljven ons gesterkt weten door de aanwez gheid van zo een grote voorspreekster brl God in de
Hemel.

Voor al Uw b jken van medeleven bll het overlijden van
l\liets en voor Uw aanwez gherd in de kerk, wi en wl]
U hartelijk bedanken.
Juies; Ltiy en Leo; Jo en Marqot.
Kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal plaatsv nden op zondag 4 juni 2000 om 1 0.00 uur in de H. Drievuld ghe dskerk te

R

mburg.
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