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Ter dankbare herinnering

aan

Maria Josephina Leonie lluiveneers
Zii ontving het leven van God op 25 dec.
.l9731901 en gaf
het aan haar Schepper terug op 22 okt.
toen zii na
gesterkt door het Sacrament van de zieken in het ziete Heerlen overleed. Haar lichaam werd begraven op het kerkhof te Sittard.

kenhuis

bliiven voortleven. Moge de Heer van leven en dood
haar na zulk een verdiensteliik leven opnemen in ziin
eeuwig Vaderhuis.
Dierbare familieleden, vrienden en kennissen en vooral
gii die mii in miin ziekte hebt verzorgd en biigestaan,
hebt dank voor uw goede zorgen, vergeet mii niet in
uw gebeden. We zullen elkander eenmaal wederzien

bii God in de hemel.

Met grote eenvoud van leven is deze levensbliie vrouw
heengegaan, om bezit
te nemen van het verheerliikt leven bii God en haar

vrij onverwachts uit ons midden
d

ierba ren.

af heeft zii altiid hard moeten werken.
Zii bleef ongehuwd bii haar ouders, die zii op hun oude
dag met liefde verzorgde tot aan hun dood.
Zii bleef daarna alleen, maar niet zonder bezigheid.
Werken was haar lust en haar leven.
Op latere leeftiid nam zii het leidsterschap van de
Van kindsbeen

speeltuin op zich, om zich dienstbaar te maken voor de
gemeenschap. Dat deed zii iarenlang met veel toewiiding en moederliike zorg. Zii werd "ïante Muy" van
de kinderen en ouders van Ophoven en Sanderbout.
Op haar twaalfenhalf iarig dienstiubileum schonk de
gemeenteliike overheid haar de bronzen erepenning van
de Stad Sittard voor haar uitzonderliike verdiensten.
Als lid van de parochieraad was zii ook steeds zeer
aktief. Verder was zii een trouw lid van de beiaardenvereniging en maakte deel uit van het bestuur.

Met een woord: "Tante Muy" stond altiid en voor
iedereen klaar om te helpen en bii te staan waar dat
nodig was. Door haar ioviaal levenslustig karakter was
zii géliefd door iedereen die haar maar kende. Zii was
"Tante Muy" voor iong en oud. Waar er feest was,
bracht zii de vroliikheid, de feeststem*j!S er wel in.
Zii bezat' de gave om van haar levensbliiheid anderen
te laten

genieten.

"Tante Muy" is nu weg uit ons midden, het is een
droevig verlies voor iong en oud, maar biizonder voor
hen die veel omgang met haar hadden en dat waren
er velen. Haar naàm ?al nog iaren in onze gedachtenis

De familie dankt U harteliik voor de bliiken van mede'
Ieven welke zii bii het overliiden en de begrafenis van
U mocht ontvangen.
De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 16
december om 1l uur in de kerk van de H. Gemma te
Sa

nde rbout-S itta rd.

