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Zij ll'f'rd gPhoren i11 E"',./1ede op 
21dPrt'mber18H7 en m•erleed daar 
op 2H 11urember 1976, "" hPt :>acra

t11N1I der zieken 011tr<111f!f't1 Il' hpbben. 
Op 1 tlecember d.<t .c-. ttrrd rif' pled1ti· 

/!" ttitraart gelio11dr11, u·uarna de 
hegrafeni.~ planl>t•u11tl up de 

r.k.bt>graafpla11ts 11/doar. 

Oudt:r~ zijn ons g1·g1'\1·n. Wij e r \'aren 
hen a l• deirenen, die lwl t't'rsl v"n onK 
houden. Zij hebben /org 'oor ons "" 
helpen on~ opga·oeieo . Duurtoe hebben 
-rij ullerlei goede i:taH•n nuhdL.1"eld. 

'lot·dt>rs lange le.-en n•<•r7ieud.-. "illen 
"'ij dunkbaar verm t>ld" 11 huar gestage 
urlwad.taamheid, \\t'lkt• duurde lot in 
huur hoge ouderdom. 

Zorgurnm voor huar hui•, dat het er 
altijd •choon en prt'ttii: uitzag, hield z ij 
zi<·h ook graag heTii.t m et fijne hand· 
"erL.t>o, breien. n aaien 'an kleren t-n 
allerlei fijnzinnig borduur" er!... 

"at wij bijzondf'r in buur be" ondt'r • 
dt'n wa" huur ~c erl..e on::ebroken "il 
om k Ie' en. Di l' \\f!rd a llt-rduirlelijk"t 
j!eloond in dt• moed "aarm<'P zij 'ele 
droe•ige geh<'urtt>oi~•en "isl Ie •t'r 
"erken: dP rompn1lig1• dood 'an "ader, 
dt> \'ele kn olrn dh• deel HID baar lt>-.•n 
\\crden bij b f!t kli1nwen der jar1·n t•11 

de ougelukk.-n dit· zij wi~t te O•' f!rl<'' t'u. 

Wij "illen bo• e 011l onze danklrnorhe1d 
uit~preL.en 'oor lt t>I 'oorr Pebi. dol "ij 
op onze beurt hoor hebben mojl'en h11 · 
"taan in haar hoge ouderdom t'On dat 
:dj lhuis l'(<'§IOrH•n iw. 

Onze dankhur1• lwriuuerinj? en onz1• 
gebeden mogen haur b egeleidro en 
helpen zich lhoi~ lt' ruogPn "eten hij 
God. 

Voor {, I<' blijkf'tl t·an n11•elet·P11, ondPr·· 
ronden na hpt m ·f'rlijtl1>11 i·art 01up lip· 
re moeder, •choo11moeder en oma, /" •• 
tuigen wij [ onze uprecl1ce dank. 

J. F. Lieven 
G. J. Liet·en-Tr"tttlwf 
l'aul 
1<1•11{> 
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