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Wil in uw gebeden gedenken

CATHARINA MARIA KONINGS
weduwe van

Jan Hubert Willem Marie Dols

Onze dierbare overledene werd gebonen te
Born 3 februari 1904. Zii overleed, voorzien
van het Sacrament der zieken, te Sittard
20 maart 1976. Na 'n plechtige eucharistie-
viering in de St. Petruskerk te Sittard heb-
ben wij haar 24 maart d.a.v. aldaar begraven.

Men zegt weleens van 'n overledene: hij of
zij is onverwacht, maar niet onvoorbereid
gestorven. Wij, die onze overledene van na-
bij hebben mogen kennen, weten dat deze
uitspraak ten volle op haar van toepassing
is. Wij weten van nabij hoe zij-.geleefd heeft.
Hoe zij, na het te vroege overlijden van haar
man, de zorg voor haar beide kinderen al-
leen op zich genomen heeÍt. Hoe zii voor
haar kinderen en voor iedereen, die haar
gekend heeft een voorbeeld is geweest van
de sterke vrouw, van de toegewijde huis-
moeder, van de actieve zakenvrouw en bo-
venat van de oprechte gelovige moeder, eer-
lijk in handel en wandel, trouw aan het over-
geërfde geloof .

Het vorig iaar mocht zii 'Í'l Lourdes-reis
maken. En daarbij de grot, waar zoveel
miljoenen bii O.L. Vrouw kracht en steun
gevonden hebben, mocht zii het Sacra-
ment der zieken ontvangen.

Nadat zii zich haar leven lang zo had inge-
zel voor haar zoon en dochter, mocht zij
in haar laatste levensfase dagelijks de zorg
en toewijding van haar dochter ondervin-
den. En daar is ze zo gelukkig mee geweest.
Onverwacht, maar door 'n degeliik leven van
werken, zorgen en bidden voorbereid, is
zij van ons heengegaan. Wii geloven en
bidden, dat zii ru, verenigd met vader,
voortleeft in de vrede en vreugde van de
verrezen Heer ,en dat zii voor ons, haar
zoon en dochter, haar schoonzoon en haar
schoondochter en haar kleinkinderen een
voorspreekster zal zijn bii de goede God.
Rust in vrede.

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

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 2 mei a.s. om 11.30 uur in de kerk
van de H. Petrus te Sittard.


