


Gedenken wij dankbaar onze dochter, 
zusje, vriendin en medeparochiane 

NELLIE VAN DEN MUNCKHOF 

Geboren te Venray 1 augustus 1959 
overleden te Horn 30 december 1975. 
Wij legden haar ter ruste op het kerk
hof van Puth 3 januari 1976. 

Als leerling-ziekenverzorgster op weg 
naar haar werk in de Maaslandkliniek 
te Hornerheide kwam Nellie om het le
ven door een verkeersongeval. Nog 
wat ziek maar toch vol goede moed 
was zij uit Puth vertrokken. Een uur 
later werd dit veelbelovende jonge le
ven afgebroken. Wij zijn verslagen en 
diep bedroefd. De vraag naar het waar
om zal nooit een antwoord krijgen. Of 
het moest zijn dat haar gelovige hou
ding ons de weg zal wijzen. Hoe vaak 
heeft zij niet met ons gezongen in de 
H. Mis: Gij zijt ons Licht, ons eeuwig 
leven; Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt Uw zoon aan ons gegeven; 
Zijn lichaam is het levend Brood. 
De goede Herder heeft haar onder zijn 
hoede genomen. Haar gulle lach en le
vensblijheid zullen ons altijd bijblijven. 

Lieve ouders, broer, en zussen, vrien
den en vriendinnen, treurt niet als men
sen zonder hoop en uitzicht. Ik heb 
mijn leven in dienst willen stellen van 
de zieke medemens. God heeft mij nu 
geroepen om mij in zijn eeuwige liefde 
te bewaren. Houdt elkaar vast in geloof 
en vertrouwen dat dit niet mijn einde 
is. Over alle grenzen heen blijf ik met 
jullie verbonden. Hij heeft mij voorgoed 
geschreven in de palm van zijn hand. 
Tot ziens bij ons aller Vader in de 
hemel. 

De familie dankt U hartelijk voor de 
vele blijken van medeleven, welke zij 
bij het overl ijden en de begrafenis van 

U mocht ontvangen. 

De plechtige zeswekendienst zal ge
houden worden op zondag 8 februari 
te 10.30 uur in de St. Petrus Canisius
kerk te Puth. 


