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Nooit klagend. nooit vragend.
Haar lasten in stilte dragend.
Haar handen hebben voor ons gewerkt.
Haar hart heeft voor ons geklopt.
Haar ogen hebben ons tot 't laatst gezocht.
ln de vrede van Christus is van ons heengegaan

MARIA DE BRUIN
weduwe van

Tegenslag en verdriet zijn haar niet bespaard
gebleven. Maar met haar sterke geloofsovertuiging
heeft zi1 de goede strijd gestreden.
Haar grote liefde en zorg gingen uit naar haar kinderen
en klernkinderen. Daarnaast stond zij altild gereed,
als iemand een beroep op haar deed, vooral waar het
een dienst aan de kerk betrof.
Voor deze wereld zijn wij van elkaar gescheiden,
maar U blijft in ons hart en in onze herinnering en wil
hopen op een gelukkig weerzien.
Moge zij rusten in vrede.
Ger en Leonne, Loek en Ria,
Henk en Dirk, Helma en Willem,
Fred en Anne. Jeanny en Michel,
Kleinkinderen.

HERMAN MILTENBURG

Zilwerd geboren te 's Gravenhage op 4 juni 1922 en
overleed onverwacht, voorzien van de Sacramenten
der Zieken, te Sittard op 1 oktober 1992.
De begrafenisdienst vond plaats in de H. Gemmakerk
te Sanderbout-Sittard 5 oktober 1992, waarna haar
lichaam ter ruste werd gelegd op het r.k. kerkhof te
Sittard.
Onverurracht. op een uur, dat wij er niet aan dachten,
sloeg de dood toe, als een dief in de nacht.
Na aanvankelijk herstel van een ernstige ziekte, heeft
de Heer van leven en dood mam tot zich genomen,
waar zij weer verenigd is met pap, die haar reeds was
voorgegaan, en die zij maar node kon missen.
Als een mens gestorven is, denkt men nog eens na,
welke plaats zij heeft ingenomen in ons leven.
Zij was een sterke vrouw, met een groot geioof en
godsvertrouwen en een bilzondere verering voor
Maria.

Voor al uw blilken van medeleven zeggen wij

u

oprechte dank.
Fam. Miltenburg
Fam. de Bruin

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdagavond 14 november 1992 om 19.00 uur in de kerk
van H. Gemma te Sanderbout-Sittard.

