
Dank, goede vrienden) voor al het mooie
dat wij samen beleefd hebben.
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Wil in Uw gebeden gedenken

Maria Jacqueline Guillaumine Closset
wed uwe van

Laurens Theodoor ten Horn

Onze dierbare overledene werd 25 juni 1Bg2 te
Visé (België) geboren en overleed - voorzien
van het H. Sacrament der zieken - 28 okt.
1980 in Huize St. Agnetenberg te Sittard. Na
een plechtige eucharistieviering in de parochie-
kerk van de H. Petrus te Sittard op 31 oktober
1980 hebben wij haar op het kerkhof te
Maastricht begraven.

ln het boek der Spreuken Iezen we: "Een
sterke vrouw, wie zal haar vinden?" (Spr. 91,10)
Met grote overtuiging kunnen wij zeggen dat
Maria ten Horn-Closset dit was. Pas 3 jaar
getrouwd stond zij door de plotselinge dood
van haar man alleen voor de opvoeding van
haar kinderen. lets wat zij deed met kracht en
goedheid. Haar leven v/as een en al zorg en
goedheid. En deze zorg en goedheid wei.den
gedragen door een waarachtige liefde tot God.
Hierdoor kreeg zij de kracht niet alleen vooi.
zichzelÍ te leven, maar geheel en al open te
staan voor al wie haar nodig had; waren Cit
de kinderen, de kleinkinderen of wie dan ook
een beroep op haar deed, want "Zij opent de
mond en zij spreekt wijsheid; van haar tong
komen lieflijke lessen". (Spr. 31,26)
De laatste jaren moest zij een beroep dcen

op anderen. Liefdevol werd zij verzorgd door
het personeel van Huize St. Agnetenberg. En
hoervel zij het 'dank U wel' moeilijk kon uit-
spreken deed zij dat toch door haar gulle lach.
God wij danken U dat zij 88 jaar lang onder
ons heeÍt mogen zijn.
En onze moeder en oma willen wij danken
door haar voorbeeld na te volgen.
Wetend, dat zij nu, samen met haar man God
kan zien van aangezicht tot aangezicht, kun-
nen wij zeggen: Maria ten Horn-Closset, rust
in vrede.

De familíe dankt U hartelijk voor de blijken
van medeleven bij het overlijden en de
begrafenis van de dierbare overledene.

Begr. ondern. W. Wauben b.v. Sittard tel. 13572


