Wil in Uw gebeden gedenken
MARIA AGNES KAMPS
weduwe van
Joseph Dols

kaar bij de verrijzenis op de jongste dag zullen te-

rugzien in uw hemels Koninkrijk.
ln dit vertrouwen zeggen wij:
Maria Agnes Dols Kamps, rust in
vrede.

Onze dierbare overledene werd 17 februari 1910

te Sittard geboren en overleed

voorzien van
- maart
het H. Sacrament der zieken
12
1982 te
Sittard. Na een plechtige eucharistieviering in de
parochiekerk van de H. Petrus te Sittard hebben
wij haar 16 maart 1982 begraven op het kerkhof te
Munstergeleen.
Lang wilde ze nog leven, nu ze zich thuis voelde
in Huize Caritas.
Hierop kunnen we echter zeggen: de mens wikt,
rnaar God beschikt. Want toch nog vrij plotseling
is er een einde gekomen aan het leven van Maria

Agnes Dols-Kamps. Het was een leven dat gekenmerkt werd door de zorg voor de ander.
Zij was een hartelijke vrouw, die voor iedereen
een open oor had en hielp waar ze kon. Bovenal
was zij een gelovige vrouw, die door haar hande-

Íen het geloof naar buiten droeg. Haar le-

uensspreuk kon wel zijn geweest zoals de Heer
ons die voorhoudt: "Al wat ge aan de minsten der
Mijnen hebt gedaan, hebt ge aan Mij gedaan."
Verder was zij een dankbare vrouw. Dankbaar
voor alles wat men voor haar deed. Dankbaar
was zij ook voor de hulp die zij mocht ontvangen
van het personeel van Huize Caritas.
Zij was een voorbeeldige vrouw. Een vrouw die
het waard is haar voorbeeld na te volgen. Vader
in de hemel, wij danken U voor al het goede dat U
in en door onze dierbare overledene verwezenlilkt

hebt. Met pijn in het hart geven wij haar uit handen, wetend echter dat zij nu samen met haar
man voor altijd ons gebed zijn bij U, en dat wij el-

De familie dankt U hartelijk voor de vele blijken
van medeleven, welke zij bij het overlijden en de
uitvaart van U mocht ontvangen.
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden zaterdag 24 april a.s. om 19.00 uur in de Kerk
van de H. Petrus (Grote Kerk) te Sittard.
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