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In liefdevolle herinnering gedenken man, kin
deren, kleinkinderen en allen die haar hebben 
gekend, 
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echtgenote van 

LEO LEENEN 
Geboren te Nederweert, 12 juli 1920, overleed 
zij In het Sint Anna Ziekenhuis te Geldrop 
26 mei 1978; haar lichaam dat gezalfd was met 
het Ziekensacrament hebben wij met eerbied 
te ruste gelegd op het parochiekerkhof te 

Someren-Dorp. 

Alleen maar liefdevolle herinneringen hebben wij, 
man en kinderen, aan u, moeder, zoals je al die 
jaren onder ons hebt gewoond en geleefd. 
Blijven bestaan zal onze bewondering om Je zorg 
voor het grote gezin toen je nog sterk en gezond 
was; blijven zal onze bewoooering om je aanwezig
heid onder ons die lange laatste jaren die velen 
van ons hebben ervaren als: dat moeder lichame
lijk steeds zieker werd; die niet tegen te houden 
kwaal die je lichaam langzaam maar zeker onder
mijnde maar die, gelukkig, je geest spaarde zodat 
je kon blijven voor ons een hulpbehoevende maar 
lieve vrouw en moeder, die haar gezin bestuurde 
en altijd daar was als kinderen moeder nodig 
hebben; die met belangstelling hel werk van man 
en kinderen volgde en vanaf ja vaste plaats da 
bedrijvigheid aan huis overzag. 

Blijven zal onze bewondering voor de wijze waar
op Je je ziek-zijn hebt gedragen, die lange jaren 
door, omdat we weten hoe moeilijk en zwaar j& 
het hebt gehad. 
Met dankbaarheid denken we aan je leven te
midden van ons an wij hopen en wij weten dat je 
een gelukkige eindbestemming hebt bereikt waar 
je vrij van pijn an lichamelijk ongemak verder leeft 
totdat wij allen eens met elkaar verenigd worden. 
Moeder, dank je wel. 

Hartelijk dank voor uw medeleven en be
langstelling, betoond, bij de ziekte, het 
overlijden en de begrafenis van mijn dier· 
bare vrouw en onze lieve moeder en oma. 

L. Leenen 
kinderen en kleinkinderen. 


