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Wil in Uw gebeden

gedenken

M. H. M. ISABELLA

DOLS

Zij werd geboren op 18 sept. 1888 te Sittard en
overleed - voorzien van het H. Sacrament der
zieken - op 22 juni 1980 in Huize St. Agnetenberg te Sittard. Na een plechtige eucharistieviering werd zij 26 juni 1980 te Sittard begraven.
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wij dragen ín de overtuiging dat zij Hem, die
zij kende in geloof en naar wie zij zo verlangde, nu mag aanschouwen van aangezicht
tot aangezicht. Laten wij God danken dat wij
met deze vrouw hebben mogen leven en laten
wij verder leven in de hoop dat wij elkaar
zullen terugzien in het Koninkrijk van de Heer.

Mej. Bella Dols, rust in vrede.

het boek der Spreuken lezen we: "Een

sterke vrouw, wie zal haar vinden?" (Spr.
31,10). Met recht kunnen wij van Mej. Bella
Dols zeggen dat zij tot de sterken behoorde.
91 jaar lang heeft zij hier op aarde mogen zijn
en van deze tijd kunnen wij zeggen dat zij met
grote bezieling geprobeerd heeft haar hart
zuiver te houden.
Haar leven was een en al zorg en goedheid.
En deze zorg en goedheid werden gedragen
door een waarachtige liefde tot God.
Hoewel zij niet getrouwd was is zij toch voor
heel veel van haar neven en nichten een ware
moeder geweest. Daarom moeten wij ook van
haar zeggen wat verder in het boek der
Spreuken staat: "Bevalligheid is bedrieglijk,
schoonheid vluchtig, maar een vrouw die
Jahwe vreest, moet geroemd worden. Bejubelt
haar om de vrucht van haar handen en roemt
haar in de poorten om haar werken." (Spr.

De familie dankt U hartelijk voor de blijken
van medeleven bij het overlijden en de
beg raf en is.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
wo:den op zaterdag 2 augustus a.s. om 19.00
uur in de Grote Kerk te Sittard.

31, 30-31).

Mogen wij die hier achterblijven God dankbaar
zijn voor deze vrouw. Haar weggaan willen
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