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Wil in uw gebeden gedenken

ANTJE HOUBEN

Onze dierbare overledene werd ge-

boren te Heerlen 10 nov. 1915. Zii
overleed - voorzien van het Sacrament
der zieken - te Amsterdam 9 mei 1982.

Na een plechtige Eucharistieviering in
de parochiekerk van de H. Petrus te

Sittard, hebben wii haar 13 mei aldaar
begraven.

Met grote zorg zagen wij haar naar Amsterdam
gaan. Wij wisten dat het de laatste poging was,

om haar nog bij ons te kunnen houden. Zij

heeft deze zo goed bedoelde ingreep niet kun-
nen verwerken en kwam in de vroege zondag-
morgen, twee dagen na de operatie te over-
lijden.

Zij heeft zó onmeteliik veel voor ons, voor onze

familie, voor ons huishouden, waar moeder te

vroeg aan ontrukt werd, betekend, dat wii

haar broers - die dank nauweliiks onder woor-
den kunnen brengen. En toen zii haar taak als

vervangster van moeder volbracht had, toen

zii vader ten einde toe verzorgd en verpleegd
had, werd zii het bindende middelpunt van de

Íamilie, waar iedereen zich toe getrokken
voelde, waar de familie zich regelmatig trof.
Zij was niet alleen voor haar familie, maar ook
voor allen die haar gekend hebben een groot
voorbeeld van trouw aan kerk en geloof, van

trouw aan de taak, die zij op zich genomen

had, van geduld en berusting, toen zij te doen
kreeg met een steeds zwakker wordende ge-

zondheid.
ln de paastijd, waarin wij met de kerk de ver-
rijzenis van de Heer, waarmerk en onderpand
van onze eigen verrijzenis vieren, nemen wii
afscheid van haar, biddend dat zij, na zo'n
welbesteed en zo'n goed geleefd leven, moge
rusten in de vrede en de vreugde van de
verrezen Heer.

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

De plechtige zeswekendienst zal gehouden

worden op zaterdag 26 juni om 19.00 uur in
de Grote kerk te Sittard.

Begr. ondern. W. Wauben Sittard tel .13572


