,,Een sterke vrouw,

wie zal haar vinden?"
Spreuken 31,10.
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Ter nagedachtenis
aan

Johanna Maria Niehsen
weduwe van
Johan Joseph Slmons
geboren 19 september 1885 te Gangelt (Dld.)
en overleden 22 november 1981 te Brunssum.
De plechtige rouwdienst en begraÍeni§ vond
plaats te Waubach 25 novembor d.o.v.

Wii hebben aÍscheid genomen van onze zorgzame moeder en oma.
Nà een lang en werkzaam leven is zij op 96
jarige leeÍtijd zacht en kalm ingeslapen.

Als moeder was zij het middelpunt van het
gezin voor alles was zii bezorgd om het lot
van haar kinderen en kleinkinderen. ln het
bijzonder na het overlijden van vader, 41 jaar
geleden, heeft zij veel alleen moeten regelen.
Tot haar 92ste levensjaar was zij actief in de

winkèt. Toen

de winkel

gesloten werd is

helaas ook het contact met de omgeving en
de klanten verbroken. Toch bleeÍ zij haar interesse tonen voor de gemeenschap. Zoals in
alles was zii ook degelijk in het gelooÍ. Zij
beleeÍde het zoals haar ouders het haar geleerd hadden. zolang haar gezondheid het

toeliet was zij dan ook een trouwe kerkbezoekster. Moeder heeÍt haar taak volhracht.
Dankbaar voor alles wat zij voor ons gedàan
heeÍt geven we haar nu over in de handen
van de hemelse Vader.
Met veel respect willen wii aan haar blilven
denken.

Heer, geeÍ "mutter" de eeuwige rust en het
eeuwige licht verlichte haar.
Dat zii moge rusten in vrede. Amen.

De harteliike blijken van medeleven en belangstelling tildens de ziekto, bii het overlijden en de begraÍenis, zijn voor ons een
grote steun en troost
Onze oprechte en welgemeende dank.
Famllie Simons
Famllle Suylen

De plechtige zeswekendienst zal

gehouden

worden in de kerk van de H. JozeÍ te Ubach
over Worms op zondag 3 ianuari '1982 om
'Í1.15 uur.
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