
Een dankbare herinnerini aan 

Petronelia Allegouda Gertruda 
van Bemebeek 

echtgenote van 

Antonius Tbeodorus Josephus Loeffen 
geborl'n te Groesbeek op 19 september 19:?3; 
na een langdurig en zeer moedig gedragen 
lttden, gesterk.t door het H Sacrament der 
Zieken, van ons heengegaan in het St. Rad
boud7.iekenhuis te Niimegen 9 mei 1975 en 
begt·aven 13 mei dav. op het r k. kerkhof 
van dl' parochie Cosmes en D11mianus. 

MN tlewonderingswaardige moed en door· 
zeningavermogen heeft Nelly jarenlang te
gen haar slepende en ongeneesliJke ziekte 
gevochten, tOt zij in de vroege morgen van 
9 mei vol overgave in haar vroege levens
einde berustte 
Een gevoelig verlies voor haar man, met 
wie ze vol :wrgzaamheid lier en leed deelde, 
bezor~d tot het laatst, meer om hem dan 
om haarzelf. Het tekende haar, dat er on
danks haar ziekte nooit een klacht over 
haar lippen kwam, eerder meeleven en be
langstelling voor anderen. 
Een gevoelig verlies voor haar enige broer 
en familie, met wie ze een nauwe en harte
lijke vriendschap had, dte onder de drukte 
van haar zaak nooit te liJden had wam vaak 
lang van te voren plande ze het trouwe 
bezoek aan hen. 
Ge;~aen en gewaardeerd, gekend en geliefd 

bti iedereen. zullen v~>len in GroesbePk ha11r 
missen. Nelly hoorde er gewoon bii. Haar 
vriendeliikheid, haar warme belaogstelhnl: 
voor het lief en leed van anderen, haar 
vrijgevigheid blijft een dankbare herinnerlne 
meer dan waard, 
Met recht mogen wt. van haar zeggen, dat 
7.ii de goede strUd heeft gestreden ; groot 
was haar inzet. warm haar hart, een goede 
vrouw met een groot en devoot geloof, 
woano ze in haar leven steun en ver
trouwen zocht en vond 
In ons \"ertrouwvol l(ebed witJen we on:t.e 
dankbare herinnerine aan Xelly levendig 
houden. 
Goede God, in U heeft7.e geloofd, op U ver
trouwd, in Christus' voetspoor als christen 
geleefd en gewerkt, wil haar belonen met 
Uw eeuwig geluk. 

t Uw deelnemmg in ons verlies waa 
voor ons een grote troost en uw 
gebed een kostbare hulp voor onze 
dierbare overledene. 

Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank. 

/1.. Th. J. Loeffen 
ram. van Bernebeek 
ram. Loeffen 

Groesbeek, mei 1976 


