de Hovenstraat woonde, stond haar deur altfd voor
Ze was gelukkig als haar kinderen, kleinkinderen en

Toen mam nog in

iedereen open.

ln dankb are herinnering aan

fu

-%
weduwe van

J-*fu

op onze beurt l«vamen er graag en vee|
ledere woensdag was het'soepdag'en l«vamenwe allemaal eten. Voor haar
achterkleinkinderen Shelly en Aimy was ze dan ook 'Oma Soepíe'. Niet alleen
wij, maar ook haar laatste zus Net l«vam er dagelijks, net als haar nichtje dat
graag bij 'Tant Mie' over de vloer l«vam. Mam heeft haar zus Net sinds haar
achterkleinkinderen er waren" En Wj

overlijden één jaar geleden flink gemist.

Vorig jaar verhuisde ze naar het Heereveld, waar ze liefdevol verzorgd werd.

ledere dag kwam er wel iemand van haar kinderen en kleinkind eren
binnenlopen. Maar ook familieleden en vrienden vergaten haar niet en
óezochten haar trouw.

tu\am werd geboren

Met haar goede wiendinnen had ze oltUd veel plezier. Met haar

zlekenhuls te Heerlen

opmerkingen en liedjes hadden ze iedere avond samen veel te lachen, en te
snoepen.

te Waubach op 37 december 7979.21 overleed in het
op 3 november 900Q ln de leeftid uan BB jaar. We
hebben haar begeleid nddr het crematorlum te Heerlery nd een
eucharlstleulerlng ln de kerk vdn St.-Jozef te Waubach-Groenstraat op

zaterdag

B

november 9008.

De fomilie is u zeer erkentelijk voor alle medeleven na het overlijden en bU de
uitvaart van mam.

U bent uitgenodrsd voor de zeswekendienst dle zal pbatsulnden op haar
verlaardag Oudejaarsavond 37 december om 78.00 uur ln de parochlekerk
uan

de H. Bernadette te Abdlssenbosch.

Zondag was mam nog volop actief en had ze veel óezoek !íie kon toen
bedenken dat we later die nacht rondom haar bed in het ziekenhuis ston den
en haar het H. Sacrament van deZieken hebben toegediend? lneens moeten
we haar loslaten, met veelverdriel en pijn, al hebbenwe er ook vrede mee
dal ze uiteindelXk heel rustig en zonder een verdere lijdensweg is mogen gaan.
lieve mdry bedankt voor alles watje voor ons hebt gedaan en betekend. Rust
bi God in We je geloofde, sdmen met pdp dle je jong moest
verliezen en sdmen met Tant Net die je de laatste tid zo mlste.

nu ln wede

Je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin deren.
Begr.

& Crem. Ver.

St.

Jozef Ubach over Worms Tel. 531 1978
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