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Een goed mens, in de ware zin van het woord, 

is van ons heengegaan 

AENNE MARIA PAEGE 
echtgenote van 

H erman Liedenbaum 

Geboren op 30 mei 1900 te Greven(Dld.), 
overleed zij, voorzien van het sacrament der 
iieken, op 9 maart 1979 in het St Gerardus 
i\lajellaziekenhuis te Hengelo(O ). De uitvaart 
\'Ond plaats in de St. Theresiakerk te Borne, 

op 13 maart d a v" waarna ?ij werd begraven 
op het r.k. kerkhof aldaar. 

Het was voor haar een zware beslissing om 
toch naar het ziekenhuis te gaan, maar een· 

maal beslist, heeft zij moedig de operatie 
ondergaan en met vol le overgave gebeden: 
"niet mijn wil, maar Uw wil geschiede Heer". 
Z ij was nu eenmaal resoluut genoeg om de 
risico's te aanvaarden. Voor wie gelooft, bete· 
kent de dood aanvaarden· binnentreden in het 

leven. Voor hem is dood-gaan ... gaan -leven 
voor eeuwig! 

Hun huwelijk bleef helaas kinderloos, m~ar 
ook weer niet. Christel werd liefderijk opge. 
nomen. Haar ,. kleinkinderen" waren haar 
.alles". Zij laat een fijne herinnering na, want 
zij was een blijde, zorgzame en diepgelovige 
vrouw. Het was voor haar geen zondag, als 

ze niet naar de kerk was geweest. Bij ha:ir 
kon alles . Er was tijd en plaats voor iedereen. 
Haar gevoel voor humor zal ons nog lang 
aan haar doen denken. 
Dierbare echtgenoot: mijn vurigste wens was 
om nog langer ,·oor je re kunnen zorgen, 
maar de mens wikt en God beschikt. 
En u allen, die haar gekend hebt . laat het 
verdriet om haar heengaan overstemmen door 

de vreugde haar gekend te hebben in de 
zekerheid dat zij nu haar beloning heeft 
ontvangen. 
Aenne, leef in Christus en rust in vrede. 

Voor Uw belangstell ing en medeleven tijdens 
haar ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve vrouw, onze zorg,ame moeder en oma, 
zeggen wij U onze oprechte dank. 

H . Liedenbaum 
kinderen en kleinkinderen. 


