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Onze dierbare overledene werd
geboren te Utrecht 20 januari 1909. Zij overleed,
voorzien van het Sacrament der zieken te Sittard,
27 april 1984. Tijdens een plechtige eucharistie-
viering in de St. Petruskerk te Sittard op woens-

dag 2 mei d.a.v. hebben we bijzonder voor haar
gebeden en haar de laatste eer bewezen.

Geheel onverwacht is moeder ons ontvallen. Dit
zo plotselinge afscheid valt ons zwaar. We had-
den haar nog graag vele jaren gegund in haar
nieuwe omgeving in huize 'de Baenje', waar ze

erg graag was. Ze voelde zich thuis tussen haar
bekenden en vrienden van vroeger. Ze bezocht
hen dikwijls, zoals ze ook met veel liefde en zorg
het wel en wee volgde van haar kinderen en klein-
kinderen. Ze was een gelovig mens die haar leven
liet bepalen door het voorbeeld van Christus.
Ze is vaak ziek geweest, maar kwam er telkens
bovenop. Meer dan 43 jaren heeft ze met vader
lief en leed gedeeld. ln dankbaarheid kijken we

terug op haar leven en vragen God, nu zij in

Christus gestorven is, dat ze ook met en in Hem

zal verrijzen tot een nieuw en eeuwig leven.

Moge ze daar zijn waar geen pijn en zorg, geen

ziekte en verdriet meer zijn, maar alleen vrede,

vreugde en blijdschap, omdat God zelf daar alles
in allen is.

Mam, een leegte laat je achter.
Wij zijn bedroefd om je heengaan, maar dank-

baar voor al het goede en de liefde die je op een

geheel eigen wijze aan ons hebt gegeven.

Heilige Maria, Moeder van God, gedenk de over-

ledene en hen die ze achterliet. Amen.

De familie dankt U hartelijk voor de vele blijken
van medeleven, welke zij bij het overlijden en de

uitvaart van U mocht ontvangen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op Pinksterzondag 10 juni a.s. om 11.30 uur
in de parochiekerk van St. Petrus (grote kerk) te
Sittard.
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