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Wil in uw gebeden gedenken

LIES POULS
weduwe van

SJEER DURLINGER

Onze dierbare overledene werd geboren te
Heythuysen 8 dec. 1892. Zij overleed - voorzien
van het Sacrament der zieken - te Sittard 13
april 1980. Na een plechtige Eucharistieviering
in de parochiekerk van de H. Petrus te Sittard,
hebben wij haar 17 april aldaar begraven.

Met groot respect en diepe piëteit nemen wij
vandaag afscheid van haar, die onze moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder was.

"Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? ...
Het hart van haar man vertrouwt op haar . . .

Zij brengt hem geluk, geen ongeluk
alle dagen van haar leven . . .

's Nachts gaat haar lamp niet uit . . .

Zij opent haar mond en zij spreekt wijsheid . . .

Zii gaat de gangen van haar gezin na . . .

en eet haar brood niet in ledigheid . . . ."
Niemand van ons heeft begrepen, waarom zij
na zo' n arbeidzaam leven, dat zo geheel en al
had gestaan in het teken van zorgen voor man
en kinderen - zo'n lang en zo'n moeilijk ziek-
bed moest ondergaan, alvorens zij afscheid
mocht nemen van het leven. Gods wegen ziin
onnaspeurlijk. Wij zullen haar als de waarlijk
sterke vrouw uit de Schrift, als de moeder bij
uitnemendheid, blijven gedenken en eren.
Met de Kerk bidden wij het gebed voor een
overleden moeder:

Heer, wil onze offers en gebeden aannemen,
die wij U opdragen voor onze overleden
moeder. Verleen haar de eeuwige vreugde
temidden van Uw heiligen en laat ons eens
met haar gelukkig zijn in de hemel.

H. Elisabeth, bid voor ons.
Lies Durlinger-Pouls, rust in vrede.

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

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zalerdag 24 mei om 19.00 uur in de Grote Kerk
te Sittard.


