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Wil in Uw gebeden gedenken

ANNIE DIEDEREN
echtgenote van

RICHARD HEIJNEN

Onze dierbare overledene werd gebo-
ren te Sittard 27 september 1903. Zaj

overleed - nog voorzien van het Sacra-
ment der zieken - te Sittard 20 maart
1981 . Na een plechtige Eucharistievie.
ring in de parochiekerk van de H. Pe-
trus te Sittard, hebben wij 24 maart
afscheid van haar genomen.

Zij is voor ons allemaal - voor familie en
buitenstaanders - een groot en lichtend voor-
beeld geweest van trouwe inzet voor hen die
haar dierbaar waren, van trouw ook aan het
geloof der vaderen, waarin zij was opgevoed
en waarin zij geleefd heeft en gestorven is.
Wij bidden dat de Heer van leven en dood
haar na zo'n goed geleefd leven moge op-
nemen in de plaats van verkwikkin§, van
vrede en licht.
Annie Heijnen - Diederen, rust in vrede.

De familie dankt U nartelijk vo\or al uw blij-
ken van meeleven.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 3 mei a.s. om 11.90 uur
in de St. Petruskerk te Sittard.

Men zou bij de vrij plotselinge dood van
onze dierbare overledene de neiging hebben
te zeggen: God dank, dat zij - nà een leven
van zó veel ziek zijn, van zó veel ziekenhuis-
op.namen, van zó'n chirurgische ingrepen - zo
schielijk is mogen sterven. Haar énrjrme le-
venswil en levensmoed hebben haar zo lang -
ondanks ziekte, benauwdheden en pijnen - bij
ons doen blijven, want zij wilde 
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voor en goed doen aan haar man, haar
dochters, haar schoonzoons en haar klein-
kinderen. Dat was de zin van haar leven.
Daarvoor leefde zij. Als haar gezin, haar
familie maar gelukkig was, aló ze alle-
maal maar telkens weer naar vader en
moeder kwamen, als de onderlinge harmonie
maar bewaard Qlqqf, dan was he[ haar goed,
dan was zij gelukkig.


