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Ter herinnering aan
CATHARINA GERARDS

echtgenote van
Johannes Hubertus Simon
Zij werd geboren 22 december 1925
in Oirsbeek en overleed 27 jult 1984 te Sittard en
werd aldaar begraven op 31 juli 1984.

ln deze zorg stelde zij zichzelt op de laatse
plaats. Ook in haar ziekte die zij geheel in overgave droeg was haar laatste energie bij haar gezin.
Zij was geheel klaar voor God bij het afscheid
van het gezin, dal zij innig liefhad.
Bij dit terugkijken op haar leven zeggen haar
dankbare man en kinderen: ,,dank je wel, moeder,

voor alles, wat je voor ons hebt gedaan!"
Eerlijk was haar leven, eerlijk haar liefde en offervaardigheid, eerlijk en wel voorbereid ging zij
naar God aan Wie zij zoveel levens gaf.
De gave van God in deze moeder blijft de kostbaarste herinnering in hun leven!

Zij ruste in heilige Vrede.
,,Niemand heeft groter liefde, dan wie zijn leven
geeft voor zijn vrienden !"
Woorden van de H. Schrift, die het wondere licht
werpen op het leven van deze moeder en echtgenote. Zij gaÍ alles, wat zij geven kon, in alle eenvoud en groot geloof aan de elf kinderen, die God
en de wereld mocht geven. Haar geloof en liefde
verklaart de enorme energie, die zij haar leven
lang gegeven heeft aan haar gezin en haar kleinkinderen.
ln eenvoud en stille wilskracht heeft zijzo de le-

De familie dankt U hartelijk voor de vele blijken
van medeleven, welke zij bij het overlijden en de
uitvaart van U mocht ontvangen.

vensgrote opdracht vervuld van haar huwelijk.
Haar moederhart sprak de stem van de liefde, die

haar aan de anderen deed denken en voor hen
deed werken. Dat was de mooie lijn in haar leven.

De zeswekendienst zal gehouden worden zaterdag 8 sept. 1984 om 19.00 uur in de kerk van de H.
Antonius van Padua te Ophoven-Sittard.

