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Wil in uw gebeden gedenken

IVIARGRIET BEUMERS
echtgenote van

VIC PENNINGS

Onze dierbare overledene werd geboren te
Sittard 26 september 1909. Zii overleed - voor-
zien van het Sacrament der zieken - te Sittard
17 april 1980. Na een plechtige Eucharistieviering
in de parochiekerk van de H. Petrus te Sittard
hebben wij haar 21 april aldaar begraven.

ln alle eenvoud is zij haar weg door het leven
gegaan. Haar toeleg en zorg waren, haar huis-
houden zó te regelen en te verzorgen, dat haar

man en kinderen zich volgens hun aanleg en

talenten konden ontwikkelen en ontplooien.
En daar is zij volkomen in geslaagd.
En het was dan ook haar grote voldoening
de activiteiten van haar man te steunen en te
stinnuleren en te genieten van het geluk van
haar kinderen en hun gezinnen.
Door de lichamelijke ongemakken die zij de
laatste jaren te dragen en te verwerken kreeg,
was de laatste periode van haar leven niet
gemakkelijk. Zij wist zich omgeven door de
zorg van haar man, door het meeleven en de
zorgende sympathie van familieleden, vriendin-
nen en kennissen en vooral door de zo hartelijke
belangstelling van hen die haar het dierbaarst
waren, haar kinderen, haar schoonzoon en

schoondochter en haar kleinkinderen.
Opgegroeid in het geloof van haar voorvaderen
is zij kerk en gelooÍ trouw gebleven. Zolang zii
maar enigszins kon, was zii 'n trouwe bezoek-

ster van de kerk. Wij vertrouwen haar toe aan

de liefde en barmhartigheid van de Heer van

leven en dood en - levend in de Paastijd -

bidden wij dat zij moge delen in de vrede en

vreugde van de verrezen Heer.

De familie dankt
medeleven bij het

U hartelijk voor de blijken van
overlijden en de begrafenis.

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zaterdag 31 mei a.s. om 19.00 uur in de kerk
van de H. Petrus te Sittard.

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


