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Met dankbaarheid gedenken wij

MARIA ANTONETTA LATTEN
weduwe van

Frans Willem Joseph Simons

* 27 Augustus 1908 te Schinnen
ï 13 Augustus 1985 te Brunssum

Na een plechtige Eucharistieviering in haar
parochiekerk (St. Jozef) te Waubach werd zii
ter ruste gelegd op het kerkhof aldaar op

17 augustus 1985.

Moeder was een lief en rustig mens, je kon
met haar over alles praten. Zij was bij de tijd
en had veel begrip voor haar kinderen en
kleinkinderen die alles voor haar betekenden.
Zij heeft geen makkelijk leven achter zich,
maar zi) kon door haar optim isme alles ver-
werken.
Zij had een gelukkig huwelijk waaruit 10 kin-
deren werden geboren.
Toen haar ouders ziek werden heetl zii samen
met haar man tot de laatste dag voor hen
gezorgd en hun verpleegd.
Haar man overleed nog voor ziin 50ste Ievens-
jaar en zij bleef toen met nog acht inlvonen-
de kinderen achter, waarvan de jongste pas
8 jaar oud was. De zvnare taak die toen op
haar schouders kwam heeÍt ze met veel ge-
duld goed volbracht.

Enige jaren geleden werd zij zelt ziek waar*
door zij de meeste tijd van haar laatste jaren,
in haar huis, aan de Schoolstraat nr. 14"
voor het raam bij haar bloemetjes heeft door-
gebracht.
Zij was bij alle mensen die haar kehden een
zeer geliefde vrouw en voor ons een niet te
m issen moeder en oma.
Wíj wisten wel dat het zo zou komen, maar
toch ging het veel te snel.
Zij laat in ons leven een grote leegte achter,
doch wij zijn dankbaar dat wij haar nog zo
lang bij ons mochten hebben. Het is eeft
grote troost voor ons dat zii nu geen pijn
meer heeft en wij zijn ervan overtuigd dat
God haar voor dit goede leven zal belonen.

Voor Uw medeleven tijdens ziekte, bij het
overlijden en de begeleiding, via de kerk,
naar haar laatste rustplaats, danken wij har-
telijk.

Kinderen en kleinkinderen
Sirnons-Latten

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 29 september om 10.45 uur in de
parochiekerk van de H. Jozef te Waubach.
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