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Wij gedenken haar vandaag als de sterke
vrouw, die door geen tegenslag te breken
was, die het leven accepteerde zoals het
haar toeviel, die wél altijd anderen wilde
helpen, maar zelf nooit iemand tot last wilde

I in Uw gebeden gedenken

Mia Könings
weduwe van

Leonard Göertz

zijn.

Onze dierbare overledene werd geboren in
Sittard 5 november 1908.

Zij overleed - na een kortstondige

ziekte

voorzien van het Sacrament der zieken in
het ziekenhuis te Sittard 21 december 1974.
Na een Plechtige Eucharistieviering in de
parochiekerk van de H. Petrus te Sittard,
hebben wij haar op de vigiliedag van Kerst-

mis, 24 december d.a.v. begraven op
kerkhof te Sittard.

het

Wat hadden wij onze moeder, schoonmoeder
en oma een rustige en zorgeloze levensavoncl gewenst. Want die had zii verdiend
na een leven, dat zo zwaar en moeilijk geweest was. AI heel vroeg - in 1941 - werd
zij weduwe en bleef alleen achter met haar
Maar naast de zorg
twee jonge kinderen
voor haar kinderen, waren er nog familieleden, die haar totaal opeisten. En zo heeft
zij - in moeilijke tijden - zich geheel en al
ingezet voor hen, die van haar afhankelijk
waren.

Moeilijke, zéér moeilijke tijden heeft zii zo

doorgemaakt. Dag en nacht heeft

en zich

ingezet.

zij gewerkt

Mensen menen soms prestaties te leveren
en daarvoor gehuldigd te moeten worden.
Deze vrouw heeft 'n heldhaftig leven geleid,
ongezien en ongewaardeerd door de grote
werelcl. Maar zij zal haar loon niet ontgaan.

De Heer van leven en dood, die zii - tot

voorbeeld voor ons allen

- bij alle

tegen-

slagen bij alle werken en geploeter, trouw
is gebleven, zal deze trouw niet beschamen
en haar bij zich opnemen in de plaats van
verl<wikking, van rust en vrede.
Mia Göertz-Könings, rust in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de vele
blijken van medeleven, welke zii bij het

overlijden en de begrafenis van U mocht
ontvangen.

De zeswekendienst zal gehouden worden
zondag 16 februari 1975 om 11.30 uur in de
parochiekerk van St. Petrus te Sittard.

