


Wil in uw gebeden gedenken

nruia BERBEN
echtgenote van
JozeÍ Jansen

Onze dierbare overledene werd
geboren te Roermond 12 juli 1908.

Zij overleed voorzien van het Sacrament
der zieken, te Sittard 20 maart 1979.
Na een plechtige Eucharistieviering
in de parochiekerk van de H. Petrus
te Sittard hebben wij haar 23 maart

aldaar begraven.

,,Waar is de ideale vrouw te vinden,
die veel meer waard is dan kostbare
parels? Heel haar leven brengt zij
door met goed te zijn voor haar man.

Het is nog nacht, wanneer zij al het
eten klaar staat te maken. - Zij is aan
het werk, de schort voor, de mouwen
opgeslagen. iBij haar is men niet bang
voor de winterkou, want ieder in huis
draagt warme kleren. Als ze haar mond
opent spreekt zij verstandig en vol lief-
de. Haar kinderen staan altijd klaar om
de lof van hun moeder te bezingen en
haar man om haar te prijzen".

(Uit het Boek der spreuken,
Hoofdstuk 31)

Bijna letterlijk zijn deze uitspraken van
koning Salomon over de ideale, over
de sterke vrouw op onze dierbare
overledene van toepassing. Wij waren
zo gelukkig met deze echtgenote, met
moeder en oma, met deze schoon-
moeder. En daarom is ons verdriet
ook zo groot nu wij afscheid van haar
moeten nemen. Maar groot is ook
onze dankbaarheid dat wij haar, onze
echtgenote, onze moeder, onze oma
en onze schoonmoeder mochten noe-
men.
Vanuit het geloof in het eeuwig leven,
dat zij ons allen meegegeven en voor-
geleefd heeft, willen wij voor haar bid-
den, dat zij na zo'n werkzaam en zorg-
zaam leven, na zo'n gelovig leven, vol
liefde voor haar man en allen die haar
d ierbaar waren, moge rusten in de
vrede en de vreugde van de verrezen
Heer.

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

'U mocht ontvangen.

De zeswekendienst is op zondag 6 mei
om 11.30 uur in de Grote Kerk.


