
Heer, blrjÍ'bU ons,
want het wordt nacht.
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Gedenkt in Uw gebeden
en in de viering
van de H. Eucharistie

CAECILIA MARIA
FERNANDA PENDERS

echtgenote van

Peter Joseph Haan

geboren te Nieuwenhagen, 6 juni 1936;
overleden in het ziekenhuisvan Kerkrade,
12 februari 1980.

Te vroeg - naar mensenoordeel - heeft
God deze dierbare uit het leven wegge'
roepen. Niemand kan Gods bedoelingen
peilen. "Hoe ondoorgrondelijk ziin ziin
beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn we-
gen! Wie kent de gedachten des Heren"
(Rom. 1 1, 33-34).
Als goede moeder heeft ziizich vele jaren
ingezet voor haar gezin met opgroeiende
kinderen. Met haar echtgenoot heeft zij
gewerkt aan de toekomst.
Het Iijden, dat haar trof, bracht haar her-
haalde malen in het ziekenhuis, maar men
dacht telkens weer dat het bete r zou

gaan. Plotseling kwam echter het einde,
zonder dat iemand er eigenlijk aan dacht.
Wij herinneren ons dan wat Jezus ons
allen heeft voorgehouden: "Weest dus
waakzaam, want ge weet niet op welke
dag Uw Heer komt" (Math.24, 42\.
Ons geloof leert ons echter uitdrut<keliik
dat met ons aardse leven niet alles voorbij
is wat een mens heeft te verwachten. Hier
is voor ons een tijd van voorbereiding en
training om eens een onvergankelijke
krans te behalen, - zo verzekert ons de
apostel Paulus (l Kor. 9, 23'1 0,1).

Jahweh, Gij doorschouwt mij volmaakt;
Gij zijt het, die mij doorgrondt;
Gij kent mijn zitten en mijn staan,
en verstaat mijn gedachten van verre.

(ps.139, 1-3)

Laten we in droeve uren onze steun zoe-
ken in ons geloof en moge de barmhartige
God haar en ons allen genadig ziin.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

De f amilie dankt U voor de vele blijken van
deelneming, ondervonden bij het overlij-
den en de begrafenis van onze dierbare.

De plechtige zeswekendienst zal gehou-
den worden in de parochiekerk van de H.
Pastoor van Ars op zaterdag 29 maart om
19.00 uur.


