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God wij danken U voor deze vrouw en moeder, dat wij haar bij ons mochten hebben.
En Antonia Coenen - Daniëls willen wij dan-

Wil in Uw gebeden gedenken
MARIA BARBARA ANTONIA DAN!ËLS
echtgenote van
PAUL COENEN

Onze dierbare overledene werd 19 september
1900 te Sittard geboren en overleed - voorzien
van het H. Sacrament der zieken - 26 november 1980 te Sittard.

Na een plechtige eucharistieviering in

ken door al datgene wat zii ons gegeven
heeft als voorbeeld te nemen voor ons eigen
leven. ln het boek der Spreuken lezen we:
,,Een sterke vrouw wie zal haar vinden ?"
Met zekerheid kunnen wij zeg,gen dat wij haar
gevonden hebben en daarom kunnen wij in
gelovig vertrouwen ook zeggen:
Antonia Coenen - Daniëls, rust in vrede
!

de

Parochiekerk van de H. Petrus te Sittard hebben wij op 28 n,ovember 1980 afscheid van
haar gen,omen.

Aan het leven van Antonia Coen'en - Daniëls
is plotseling een einde gekomen. Zii werd ge:
roe,pen dool O.L. Heer. Heel haar leven werd
gekenmerkt door eenvoud, zorg en goedheid.
Én zij die haar van zeer nabij hebben mogen
leren kennen weten dat vooral die zorg en
goedheid gedragen werden door een grote
liefde tot G,od. Een God die haar ook de
kracht gaf om steeds voor de ander klaar te
staan, voor haar man, haar kinderen en voor

al die anderen die een beroep op haar dedenZij cijferde zich bij alles geheel we9, 4ii was
ei steeds voor de anderen tot het laatste
moment.

Nu is zij dan van ons heen,gegaan naar de

Heer die zij kende in geloof. Me,t pijn in het
hart geven wij haar uit handen, maar in geloof weten wij dat wij elkaar bii de Vader,
de Heer van alle leven, terug zullen zien.

De familie dankt U hartelijk voor de

vele

blijken van medeleven, welke zij bij het overlijden en de uitvaart van U mocht ontvangen.

De zeswekendienst zal gehouden worden ,op
zaterdag 10 januari 1981 om 19.00 uur in de
Grote Kerk te Sittard.
W. Wauben b.v., Sittard, Tel.
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