Wil in Uw gebeden

schoonmoeder en oma voegen bij de manier
waarop zij - als een lichtend voorbeeld voor
ons allen - in grote trouw aan kerk en geloof
door het leven is gegaan, dan mogen wij hopen,
dat ze de stem van de Heer gehoord heeft: "Ga
binnen in de vreugde van Uw Heer."

gedenken

ANTONIA LUMENS
wed

uwe van

CAMILLË HEYNEN
Onze dierbare overledene werd geboren te
Sittard 8 oktober 1898. Zij overleed te Sittard
voorzien van het Sacrament der zieken -

Antonia Heynen-Lumens, rust

in

vrede.

-

7 maart 1981. Na een plechtige Eucharistieviering
in de parochiekerk van de H. Petrus te Sittard,
hebben wij haar 11 maart aldaar begraven.
Welhaast woordetijk is op onze goede moeder,
schoonmoeder en oma van toepassing de
pericope uit hoofdstuk 31 van het boek der
Spreuken over de sterke vrouw.
Daar verschijnt ons de sterke, de ideale vrouw
als de zorgende echtgenote en moeder, die

dag en nacht bedacht is op het welzijn van
haar dierbaren, die doorlopend - alle uren van
de dag - zorgend voor hen bezig is. En gaat ze
er even bij zitten, dan is ze al weer aan het
denken en overleggen, wat ze zo dadelijk weer
kan doen, waar ze straks v,feer voor kan zorgen"
Deze grondtoon van zorg, die door heel haar
leven geklonken heeft, was zo haar tweede
natuur geworden, dat ze - ook toen ze níet
meer zo bewust aan het leven en de gesprekken kon deelnemen - in het onderbewuste nergens anders mee bezig was dan met te zo!'gen
voor man, zaak en kinderen.
Als wij deze totale inzet voor haar taak als
echtgenote, als zakenvrouw, als moeder,

De Íamilie dankt U hartelijk voor de blijken
van medeleven bij het overlijden en de
beg raf en is.

De zeswekendienst zal gehouden worden op
1e Paasdag 19 april a.s. om 11.30 uur in de
G

rote

Ke

rk te S ittard.
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