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Dank Ll voor alle goede vrienden,
Dank U, o God, voor al wat leeft.
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Wil in uw

gebeden gedenken

MARIA, ELISABETH,

JOSEPHINA,

WILHELMINA JANSSEN
weduwe van

JAN LEONARD

BAGGEN

Wij bidden vandaaE dat zij nu - samen met haar
man - dóór moge zijn, waar geen verdriet en piin,
geen leed, geen angsten en zorgen meer ziin, omdat de Heer zelf daar alles in allen is.
Lise Baggen-Janssen, rust in vrede.

Onze dierbare overledene werd geboren in Schinnen 13 juli 1904. Zij overleed - voorzien van het
Sacrament der zieken - in het verpleeghuis Agnetenberg te Sittard op zondag 19 januari 1975. Na een
plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van
de H. Petrus te Sittard, hebben wii haar woensdag
22 ianuari begraven op LI kerkhof aldaar.

Moeilijke dagen, weken en maanden heeft Lise
door moeten maken, vóórdat de dood haar uit
haar pijnen en angsten kwam verlossen. De velen,
die zich door familie- of vniendschapsbanden met
haar verbonden voelden, zijn haar tot haar laatste dag trouw gebleven. Sinds zij haar man verloren had in de wrede oorlog, droeg zij het gemis
aan hem als een heel groot en diep verdriet met

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

zich mee.
Al het leed en verdriet, dat zij heeft moeten dooimaken, hadden haar diep geraakt. Het heeft haar
soms moeite gekost om achter het hele gebeuren
in haar leven en op de wereld, tóch de bestierende hand Gods te kunnen zien. Uiteindeliik heeft
zij toch kunnen bidden: Heer uw wil geschiede;
wat Gij doet, is wél gedaan.

De plechtige zeswekendienst zal plaats hebben op
zondag ló maart a.s. om 11.30 uur in de Parochiekerk van St. Petrus te Sittard.

