"Tot morgen ais 't God belieft" klonk het elke óvond.
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Theodora Somers Storms is geboren ,n Viersen (D) op
24 decemóer 1915 en oveleed, Sesterkt door de HH.
Sacramenten in het AÍiumziekenhuis te Heerlen op
1 O februari 2004.
Zi werd op 13 februari 9004, na een plechtise
wöubachSt..-Josephkerk
uitvdartmis
Groenströót, geqemeerd in Heerlen lmstenrade.
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St..-Joseph

die 88

na de oorlog, nog hielp bouwen. Groepzn en
verengingen zoals Jong Nederland, mochten een beroep
doen op haar kookkunst, maar ook maakte ze "carrière" ói1
pöstoor Maessen, waaruoor ze als een moeder óeef
zorgen. ln 1981 verlaar ze haór mdn Hein, in 1990 moest
ze dachter Liesi afgeven, in 1999 nog eens Anne.r,e en
vorig ja6r nog Giesbert. Het waren telkens

Haar kinderen,

te

Groenstrdat op zondagavond 21 madft om

1

!ídubdch7.30 uur.

voor

kzer- op Kerstavond ook haar e igen
verlaardag verde, lag het leven in Gods hand. Hoar ieven,
vol weugde en vol verdriet werd gedrdgen door €en d ep
en ongekunsteld gelaof . 7e wilde over ntemand een
kwaad woord zeggen, ook al kende 7e heel veel fiensen,
in Rlmburg en in \íaubach. Bekend werd ze alleree$l
door de frituur aan de Rimburgse grens. Later verhuisde ze
rnet Hein naar Teruoerden in lídubach, maar ook claar
wisten binnen de kortste keren velzn haar te vinden voor
hulp. Want Dora was een goede en spontane vrouw, drz
rietsliever deed dan ve^ryennen en koken. Ze genoot van
kleine dlngen in het leven, uitstapjes met de lrcin, h"l
weer.Ze was tevreden en bl, en dadrom zong zegaas.
Ze werd lid vdn het zangkoor vdn Rimbur3, later ook v6n
het ouderenkoor in Waubach. Ze was een goede
zorgzame moeder voor heel de fami|e, maar ook
behulpzaam en heel soctaai. Zo werd ze lid van de
wienden van de )ozekapel in Rimburg, die haar rnan Hein,

Dord,

haast

anvefteeft)arc kldppen. tíU ddnken öllen die haör hebben
blgestaan in haar laatste jaren in het Zorgcentrum
Heereveld en met narne ook yoianda, die hdèr aÍs een
e)6en moeder vzrzorgde. Moge Dora, na haar leven van
dienst en goedheid hier op aarde, vol vreugde haar
.nage ze zlngen in de eeuwtge
dierbaren teuszien en
vreugde van haar God en Schepper.
Möm, Oma, Dord, beddnkt voor ailes. Rust in vrede.

