Dank IJ voor alle goede vrienden,
Dank U, o God voor al wat leeft.

is bedrieglijk, schoonheid vluchtig, maar
vrouw, die God vreest, moet geprezen
worden".

een

De grole wereld heeft haar niet gekend

Wil in Uw gebeden gedenken
JOHANNA ELISABETH HAAN
echtgenote van wijlen
Lambertus Gerardus Arntz

Onze dierbare overledene werd geboren
te Bemmel (Gld) 18 mei 1913.
Zii overleed - voorzien van het Sacrament
der zieken - te Sittard 5 augustus 1980.
-iÀ-ae
Na eqÍl plechtige eucharistiéviering
parochiekerk van de H. Petrus -te Sittard
hebben wij haar 9 augustus d.a.v. aldaar

en zal haar niet kennen.

Wij weten, dat ze een leven geleid heeft,
rijk aan inzet en zorg voor man en kinderen

en bovenal en zeker, rijk voor God.
En daarom vertrouwen wij dat zaj [u, samen
met haar man en onze vader, met onze o,pa
en schoonvader, in de vrede en vreugde
van de verrezen Heer onze voorspreekster is.
Lieve moeder en oma, lieve schoonmoeder,
rust in vrede.

begraven.

Alles wat het woord ,,moeder" in ons

kan

gproepen aan zorg, aan toewijding, aan
liefde, aan goedheid, aan gódsdienstzin,
dat alles vonden wij - haar kinderen, haar
schoonzoons en schoondochters en
haar kleinkinderen - in haar terug.
Zij ryas de moeder, die bijna tettèrlijk
beschreven wordt in het oude boek der
Spreuken en waaraan onze wereld en onze
kinderen zo'n behoefte hebben.
,,Zaj staat op, terwijl het nog nacht is, en
deelt leeÍtocht uit aan haar ,gezin. Zij vreest
voor haar gezin geen sneeuw, want heel
haar gezin is voorzien van dubbele kleding.
Zij opent haar mond en spreekt wijsheid.
van haar tong komen wijze lessen !
Haar kinderen staan op om haar te prijzen
en haar man roemt op haar. Bevalligheid

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

De zeswekendienst zal ,gehouden worden
maandag 29 september a.s. om 19.00 uur
in de Grote kerk.
Begr. Ond. W. Wauben 8.V., Sittard, tel.

13572

