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Rust in vrede:

Sjaan van Lieshout
"De luffrouw van Jamin"

Zij werd geboren op 25 maart 1 920 te Valkenburg

en overleed, voorzien van het sacrament der zieken,

op 6 juni 2005 te Landgraaf 0p 10 juni hebben we,

na een plechtige requiemmis in de St. Josephkerk te

Waubach, aÍscheid van haar genomen.

De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 31 juli

om 1 1.1 5 uur in de St. Josephkerk te Waubach.

Heer Jezus Christus, U bent de Verrijzenis en het Leven

voor allen die in Uw genade en vrede ontslapen zijn. Wij

bidden U, neem ook Sjaan van Lieshout op in Uw hemelse

heerlijkheid, welke [J voor ons door het lijden op het kruis

hebt verworven. Amen.

onze Vader...... Wees gegroet.....

Na een lang en gelukkig leven heeÍt Sjaan van Lieshout

opgewekt en omringd door haar Íamilie aÍscheid genomen

van het leven. Ze was zich bewust dat haar nadeÍende

dood zich spoedig zou aankondigen. ïoch was ze daar niet

rouwmoedig om, maar kon ze met veel vreugde terugkijken

op haar leven.

De eerste 31 jaar van haar leven woonde ze in haar ge-

boortestad Valkenburg en vervolgens maakte ze, omwille

van haar werk, de overstap naarWaubach. Hier had ze vele
jaren haar eiqen snoepwinkel. Ze wist dat vele mensen in

Waubach haar herinneren, als de "jutÍrouw van Jamin", en

daar was ze trots op.Vele jaren was ze een vertrouwd beeld

in het dorp, samen met haar hondjes en haar eigen zaak.

Ze was eengeworden met de mensen in Waubach en wilde

daarom ook aÍscheid nemen van het leven vanuit de plaats

waar ze het grootste deel van haar leven heeft doorge-

bracht.

Ze heeft op haar manier van het leven genoten door ver te

reizen en te wandelen in de prachtige natuur van het

Wormdal. De laatste jaren van haar leven woonde ze in

zorgcentrum Heereveld, waar ze genoot van kleine dingen

zoals: sjoelen beneden in de zaal en het zangkoor.

ook vond ze hel prachtig als haarÍamilie en kennissen haar

mee uit namen.

We nemen aÍscheid van een eenvoudige maar tevreden

vrouw. Gelukkig is een mens die dat kan zeggen, terug-

kijkend 0p haar leven. Zo zullen we ons haar herinneren.

Moge ze nu bÍ de enige ware levende God, die voor ons de

weg, de waarheid en het leven is, en die haar leven heeft

gezegend, thuis zÍn in het hemels Vaderland, zo bidden wij.

l\roge tante Sjaan nu rusten in vrede.


