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Ter dankóare herinnering aan

Bertha Cont zen'Wi ntgens

wedurwe van

Hub Con%en

Bertha Marla Johanna Contzen-Wlntgens werd
geboren ln Epen op 7 7 mei 7 97 5 en overleeQ
gesterkt met de H. Sacramentery in de verpleegklinlek

van de Hambos te Kerkrade op 3 november 9003.

Zij werd op 7 novembeli nd een plechttge

uitvaartmls ln de kerk van de H. Dievuld§heid te

Rlmburg, begraven b/ haar nnn op het parochlële

kerkhof aldaar.

"Wanneer ik door de velden 3a
en zon en hertwl gadesla,

dan weelikHeer hoe Sroot GU zUt

en buig mij voor lJw Majesteit."

Voor trw gebed en medelryen by haar veblif in de
Hambos en b/ haar overlidan, danken wii u oprecht.

Zuster Anselmq neven en nichten.

De plechlige zeswekendienst zal gehouden worden

in de parochiekerk van de H. DrievuldiSheidte
Rimburg op zond ag 14 decern&r a.s. om 1 0.00 uur.

Bertha is 88 geworden.Ze dankte God voor haar

mooie lqren en aanvaardde ook dat haar tljd

gekomen was. Er was geen enkele

opstandigheid toen enkele maanden geleden

haar ongeneesl|ke ziekte bekend werd. Meleen

vroeg ze om de Sacramenten en ze zei duideliik

dat haar lUden niet gerekt moest worden. Haar

ziekle ging dan ook zeer snel en vol overgaYe en

bewust ging ze op naar O.L, Heer. Geboren en

getogen in Epen óleef Bertha heel haar leven vol

trots spreken over haar jeugd. Na de oorlog

trouwde zemel Hub en l«vam zein Rimburg het

óoerenleven delen. Ze was gewoon hard le
werken en ze was zeer behulpzaam. Ook hield

Bertha van geintjes en grapjes. Ze was

goedlachs en hield niet van gemaaktheid.

Eerlikheid stond hoog in het vaandel en ze had

een hekel aan liegen. Diepgelovig hield ze zich

vast aan haar dagelUkse rozenkrans en een

regelmatig kerkbezoek. Helaas óleef haar huwelUk

kinderloos. Toen Hub 17 laar geleden overleed,

kon ze niet meer alleen op de grote óoerdery

blUven en verhuisde ze naar Waubach. Ondanks

haar goede buren, die er een lietre Oma in de

straat bU kregen, óleef haar sympathie uitgaan

naar Rimburg. Tot in de afgelopen zomer óleef

ze ftelsen en zagen we haar daar elke zondag in

dekerk.
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