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En zo was ze zeker ook voor de kleinkinderen, voor wie ze een geweldige
oma was. Voor haar waren ze allemaal gelijk: enig onderscheid tussen
hen allemaal heeft ze nooit gemaakt.

weduwe van

Mam was een moderne vrouw, recht door zee, consequent, eerlijk en
open . Ze was destijds de eerste en enige vrouw in de gemeenteraad van

Frans Lutgens

Ubach over Worms. Ze was actief vroeger in de Kavo van Rimburg, als
vrijwilligster voor het Rode Kruis, werkzaam in de Troef en wekelijks
present bij de kegelclub.

Mam werd geboren te Rimburg op 10 oktober 1928. Ze overleed in het
ziekenhuis te Heerlen op 27 juni 2008 in de leeftijd van 79 jaar. We

hebben haar begeleid naar het crematorium te Heerlen, fro een
eucharistieviering in de kerk van SÍ. Jozef te Waubach-Groenstraat,
opgeluisterd door Mannenkoor Vriendenkring S,nÍ Rochus, op 2 juli 2008.

Wat er in ons leeft, houdt het midden tussen droefheid en opluchting. Het
ging niet meer, mam was helemaal op en het enige perspectief was een
verpleegkliniek, maar daar was mam geen mens voor. Ergens zijn we met
haar opgelucht dat verder lijden niet meer hoeft. Maar het is en blijft je
moeder en oma van wie je na een leven van toewijding en grote zorg
afscheid neemt, en dat doet pijn.
Zorgzaamheid was mam eigen, zo was ze. Zo was ze voor pap, met wie
ze een mooi stel vormde en die haar nog jong plots ontviel . Zo was ze
voor haar eigen moeder, die ze zo lang het ging met veel geduld en grote
trouw thuis heeft verzorgd. Zo was ze voor haar kinderen, die altijd met
alles bij haar terecht konden en voor wie ze altijd klaar stond . Zo was ze
voor haar schoonkinderen, die in haar een tweede moeder vonden.

Al jarenlang had ze voortdurend de nodige klappen te venverken op het

vlak van haar gezondheid. Maar met flinke levensmoed en

groot

doorzettingsvermogen kwam ze er iedere keer weer stevig bovenop. Nu
moeten we haar loslaten. Met pijn in het hart en bedroefd, maar ook
opgelucht dat ze nu haar rust mag vinden.
Mam, we zullen je missen. We hebben God gebeden dat Hij je tot Zich
zou roepen en dat je bij Hem nu mag rusten in vrede. Bedankt voor alles
wat je je leven lang voor ons hebt gedaan en betekend.
Je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

De familie is u zeer erkentelijk voor alle blijken van meeleven na het
overlijden en bij de uitvaart van mam. U bent uitgenodigd voor de
zeswekendienst van mam die gehouden zal worden op zondag 17
augustus om

11

.30 uur in bovengenoemde parochiekerk.
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