


Wil in Uw gebeden gedenken

LIEN SMEETS

echtgenote van

TOINE ROETERS

moeder van

ELLY

oma van

Manon en Anouk

Onze dierbare overledene werd geboren te
Roermond 27 april 1903. Zij overleed - nog
voorzien van het Sakrament der zieken - te
Sittard 14 augustus 1980. Na een plechtige
Eucharistieviering in de parochiekerk van de
H. Petrus te Sittard hebben wij 18 augustus
afscheid van haar genomen.

Een héél diep verdriet kwam die donderdag-
middag neer over de familie Roeters, toen zó
plotseling en zó onvoorzien de trouwe, o zo
zorgzame echtgenote van Toine Roeters, de
zo lieve moeder en oma van Elly, Manon en
Anouk kwam te overlijden.
Alles wat het woord echtgenote aan trouw,
aan zorg, aan toewijding voor de echtgenoot
kan oproepen vond haar man in haar. Alles
wat de woorden moeder en oma aan liefde,
aan tederheid, aan belangstelling, aan mee-
leven kunnen oproepen vonden Elly en Manon
en Anouk in haar.
De band tussen onze dierbare overledene en
hen, die haar boven alles en allen dierbaar

waren, was getekend door zo'n waarachtige
liefde, dat dit heengaan een niet te vullen
leegte en pijn te weeg brengt.
Wij trachten in geloof ons hoofd te buigen
voor de aanbiddelijke wil van God, die onze
echtgenote, onze moeder en oma tot Zich
geroepen heeft. Wij geloven dat wij in ge-
meenschap van de heiligen met haar verbon-
den blijven. Wij bidden, dat zij - in de moei-
lijke tijd die wij zonder haar tegemoet gaan
onze voorspreekster moge zijn.

Lien Roeters-Smeets, rust in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de vele
blijken van deelneming bij het overlijden en de
beg rafen is.
De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 28 september a.s. om 11.30

uur in de Grote Kerk te Sittard.

Begr. ondern. W. Wauben b.v. Sittard tel. 13572


