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Ter dankbare herinnering aan

MARY ARNOLD
echtgenote van

JAN VERKOOIJEN

Geboren te Groningen 27 sept. 1956 en overleden
te Roermond 27 april 1980.

Wat weten wij van het werken van God,
de schepper van alles?
Hi.l schenkt ons het leven;
Hij neemt het ook weer van ons terug
orn het nieuw te maken.
Het stof keert terug naar de aarde,
waar het vandaan kwann,

en de levensgeest naar God,
die hem schonk.

Mary, plotseling ben je van ons heengegaan,
nog veel te jong, in de lente van je leven.
Bedroefd blijven wij achter, in het beseÍ dat wij
je voortaan moeten missen.
Je was ons dierbaar door je verstandigheid,
door je moed, door je onbesproken leven.
Omdat je zelÍ uit ervaring wist hoe broos het
geluk kan zijn, was je blij als je anderen geluk-
kig kon maken. In goede kwade dagen, in ziekte
en gezondheid was je altijd even moedig en
vastberaden. Steeds toonde je een grote liefde
voor de mensen die je op je levensweg ontmoette.
Met liefde en toewijding bereidde je je voor op
het kerkelijk huwelijk. Je wilde een trouwe

levensgezellin, worden voor je man, van wie je
zielsveel hield. Je was zorgzaam en goed voor je
moeder en je jongere zus, hartelijk en hulpvaar-
dig voor al je familieleden, vrienden en be-
kenden.
Mary, door je kruis te dragen en je in te zetten
voor allen die je lief waren, heb je het voor-
beeld van Ghristus nagevolgd, die gekomen was
om te dienen en niet om gediend te worden.
Hij zal je zeker belonen voor al het goede dat
je deed, door je op te nemen in het hemelse
Vaderhuis, waar wij elkaar eens zullen weerzien.
Mary, tot ziens!
We zullen je niet vergeten,
rvant je was een mens om van te houden!

De familie dankt U hartelijk voor de blijken van
medeleven bij het overlijden en de begrafenis.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 14 juni a.s. om 19.00 uur
in de St. Petruskerk te Sittard.

Begr. ondern. W. \tVauben b.v. Sittard tel.135t2


