
Steruen is

ie hand uitstehen
naar God en weten dat
Zijn hand hlaar staat
om je op te uangen.



Rijk zijn zij die naar Gods Wil leven,
Hem met heel hun hart zoeken. Psalm 119.

Wij gedenken in ons gebed:

Anna Maria Catharina Paulus
weduwe van

Martin Joseph Simons

* 28 Juli 1894 te Ubach over Worms.

t I Mei 1986 te Heerlen.
Begraven op 14 mei 1986 op de R.K. BegraaÍ-
plaats te Waubach na een plechtige Uitvaart-

dienst in de St. Jozefkerk aldaar.

Onze dieÍbare overledene werd door God met
een lang leven gezegend. Ze mocht als moe-
der in haar gezin ook lang samen zijn met
haar man. Dat gezin was haar glorie, maar
bleef ook haar troost en haar bijstand toen
haar echtgenoot haar ontvallen was.
Met het klimmen der jaren werd zi.i hulpbe-
hoevend en kwam tenslotte naar ,,Heereveld"
waar zij, geholpen door het personeel en de
niet aflatende zorg van haar jongste zoon,
nog meerdere iaren in redeliik goede gezond-
heid dooÍbracht.
OÍschoon zii een zittend leven moest leiden
was ze een tevreden huisgenote. Haar God

was haar betÍouwen en de rozenkrans haar
onaÍscheidelijke gezel.
Omtrent 's Heren Hemelvaart heeft de Heer
haaÍ levensboek afgesloten door een niet ver-
moed ongeval. Zo bleeÍ zii gespaard voor een
lang ziekbed.
Moeder, wij kinderen zijn U dankbaar voor Uw
liefde en zorgen aan ons besteed. Uw voor-
bèeld moge ons sterken op onze levensweg
en wij bidden dat Gods Heerlijkheid zich aan
U moge openbaren in al Zijn Glorie, zodat U

voortaan geborgen blijft in Zijn LieÍde.
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Wii danken U hartèlijk voor Uw medeleven en
nodigen U uit voor de zeswekendienst op
zaterdag 2'l iuni om 19.00 uur in de St. JozeÍ-
kerk te Waubach.

Familie Simons-Paulus
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