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ln dankbare hennneíng aan moeder,

die in ons voortleeft

?"V-"rl* - Xrr"rr"-r,r*,
weduwe van

dfr"4,l%Et ^1*y
Abm werd geboren te Boscheln (Ubach-Palmberg)

op 79 juni 7930. Zi oveleed thuit in haar e§en
veftrouwde omgeving, op 7 7 juli 90M, in de leeftijd
vdn 7óJdar. We hebben mam te rL5ten Selegd in hd
graf uan pp, na een euclmistrureing in de kerk uan

Sint Joseph te Wautuch, op zaterddg 7 5 juli 2@ó.

De familie is u zeer erkentelijk voor alle bltlken van

meelsren na het overlr.lden en btj de uitvaart van

mam.

De zeswekendienst indt plddb op zondag
90 dusustLg om 77.30 uur in genoemde
parochiekerk.

B€S; & Cm. vs. St JozÍ ULdch der wo,n. ter-sSJ-rq7S

!íe moeten afscherd nemen van mam telwrllwe
nog maar narwelUls kunnen ba/att€n daï ze er

niel. meeÍ is. Ze stond nog midden in het leven'

actief als ze altiid gev^teest was, is ze tot het

laabt loe geóle..en. Torgzaamheid en

dienstbaarheid waren haar eigen. Zo was ze eÍ

voor haar gezin, voor pap, voor haar moeder
en schoonmoeder envaor de nodige anderen

die ze toL het laa6t loe zelf verzorgd heeft.

Trouw ging ze op bezoek bij vele bewoners in

het belaardenhuis. Ze was ganleresseerd in

mensen, onthield wat mensen haar zeiden en

straalde uit wal ze in wezen crtk was: de
wendelrjkheid ze\e, waatbi ze in al haar

zorgzaamheid zichzelf v ergal.

Goede mary lia/e oma, we zullen je missett.

Stilzitten en iets opga/en waren jou hler in dit
lqten nietbekend. Altijd was Je bezig, voor onq
voor heel veel mensen. !íe hopen en bidden
dat je nu bij God thuis rust ga/onden hebt. !íe
zeggen je grote dan( met dezelfde hartelijkheid

waarmee jij ons altid bent tegemoet gekomen.

H. /Wnq Onze lleve Vrouw uan Lourdes,

biC voor man nu ln het uur uan haar dood.

Gerda en Jos, Andrea, Vera en Paul, Ralph

Marlies en J0rgen , JenniÍer, Stare, ïobim.
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