Wilt in Uw gebeden

Een lange periode van ziek zijn, pijn lijden en
gehandicapt zijn ging aan haar sterven voorafMaar - ongebroken van geest - heeÍt zij zo
lang nnogelijk haar zelfstandigheid bewaard en
zeet dapper heeft zij alle ongemakken, die de
laatste levensjaren haar deel werden, gedragen.
Zij was een ongemeen sterke, zeer intelligente

gedenken

JACQUELINE PAULSEN
thans weer herenigd met haar

man

MARTIN NIESTEN
Onze dierbare overledene werd geboren te
Sittard 10 februari 1904. Zii overleed plotseling
nog voorzien van het Sacrament der zieken

persoonlijkheid en daarbij een knappe zaken-

vrouw.

ln de Paasweek is zij van ons heengegaan. De
Christenheid viert in deze Paasweek en in heel
de Paastijd, de Verrijzenis van de Heer. Wij
geloven, dat deze Verrijzenis van de Heer het
waarmerk en onderpand is van onze eigen
verrijzenis, van ons leven hiernamaals, en wij
bidden, dat Jacqueline Niesten-Paulsen, die in
een grote trouw aan het geloof der Kerk door
het leven is gegaan, nu moge delen in de vrede
en vreugde van de Verrezen Heer.

op I april 1980.
Na een plechtige Eucharistieviering in de
parochiekerk van de H. Petrus te Sittard hebben

wij haar 12 april aldaar

begraven.

ln het boek der Spreuken lezen we de lofrede
op de sterke vrouw. Bijna woord voor woord
is deze van toepassing op Jacqueline NiestenPau lsen.

"Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? . Het hart van haar man vertrouwt op haar . .
Zij brengt geluk, geen ongeluk,
alle dagen van haar leven . .
Zij merkt dat haar ondernemingen slagen,
's nachts gaat haar lamp niet uit . .
Zij opent haar mond en zij spreekt wijsheid . .
Zij gaat de gangen van haar gezin na
en eet haar brood niet in ledigheid . . ."
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Onze dierbare overledene was waarlijk de sterke
vrouw, waar de oude Schrift hier over spreekt!

