
Als een dankbare herinnering aan 

Maria Catharina Keijenberg 

sinds 1959 weduwe van 

Petrus Paulus Vluggen 

Zoj werd geboren op 9 maart 1903en overleed 
na een langdu'lge en liefdevolle verzorging in 
de verpleegklmoek te Heerlen op 4 december 
1989, na meerdere malen gesterkt te z11n met 
het sacrament van de zoeken. 

Als een kaars is haar leven opgebrand. 
Z11 moest een lange en moeizame weg gaan 
en dat deed ze op een manier. die alleen maar 
diep respect kan oproepen. 

Ze was een strijdster. 
Haar hele leven lang, tot aan de dood toe. Als 
een bezige en bedri1v1ge vrouw ging Z•J samen 
met naar man, en na ziJn te vroege dood alleen 
haar levensweg . Ze zorgde voor haar groot 
gezin. zelfs toen alle kinderen zelfstandig wa
ren. bleef ZIJ on dienst van hun leven. Als ze op 
bezoek kwam, was dot om te helpen. Ze kon 
niet stol zitten, altijd was ze bezig. 

Dertien jaar geleden moest ze opeens ver
plicht stil zitten door haar ziekte. Desondanks 
bleef ze striJdon. God roep haar verschillende 
keren, maar zi1 bleef telkens weer hier. 
Ondanks dat we wisten dat moeder liefdevol 
en kundig werd verzorgd 1n het verpleegte
huis, trad er toch vaak een gevoel van mach
teloosheid op. 

Moeder bleef het middelpunt van het gezin. ze 
was en is ons grote voorbeeld en levensmoed 
en wilskracht. 

Na al die iaren van vechten hebben God en 
moeder besloten dat ze e1ndeh1k mag rusten 
Ze neeft de Hemel verdient. de plaats waar ze 
eindelijk weer gezond is. waar ze weer Kan 
lopen· en ·praten·. 
Ons rest de Heohge plicht haar manier van 
leven voort te zetten . 
Mam. Oma. heel veel dank voor alles. 
Waak van bij God over ons allen . 

De familie dankt U hartelifk voor Uw mede
leven. 

Zeswekendienst os op zondag 21 januari a.s. 
om 10.30 uur on het Gemeenschapshuis te 
Epen. 


