


Wil in uw gebeden gedenken

MIA PELZERS

echtgenote van

TOM BIEZEN

Onze dierbare overledene werd geboren te Sittard
25 december 1917. Zij overleed - voorzien van het
Sacrament der zieken - te Sittard 4 juni 1985.

Na een plechtige Eucharistieviering in de paro-
chiekerk van de H. Petrus te Sittard hebben wij
haar zaterdag I juni aldaar begraven.

De familie dankt U hartelijk voor de blijken van
medeleven bij het overlijden en de begrafenis.

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 21 juli 1985 om 11.30 uur in de
Grote Kerk te Sittard.

Een lang ziekbed, met veel pijn en intens lijden
is haar deel geweest. Maar zij heeft de velen, die
zich bij haar betrokken voelden, haar trouw
bleven en met haar meeleefden, een groot voor-
beeld van geduld en van overgave gegeven. Zonder
te klagen heeÍt zij haar ziekte gedragen, ja, zij
wist zich - ondanks alles - in Gods hand en zij
was er,zich in diep geloof van bewust dat zij,
door haar lijden uit Gods hand te aanvaarden,
een duídelijke rol te spelen had voor het heil van
kerk en wereld.

Haar man Tom, met wie zij 36 jaar alle lief en
leed deelde, en voor wie zij zo'n wezenlijke steun
was in het leven, heeft de kracht gekregen haar
tot haar laatste uur bij te staan. Voor de velen in
haar familie, in haar zo fijne vrienden- en ken-
nissenkring, voor haar collegae-zangeressen van
het Dameskoor van de Grote Kerk, met wie zij
zich in zo' n oprechte vriendschap verbonden wist,
laat haar heengaan een nauurelijks of niet te ver-
vangen lege plaats open. Want zij was een vrouw
om van te houden, een vrouw, wier heengaan
voor ons allemaal een héél groot verlies betekent.
Maar vuij weten ons door haar sterven ook rijker
omdat zij, die hier op aarde zó goed was, heel
zeker vanuit de hemel over ons allemaal ,zal

waken en voor ons allemaal zal bidden.

Uitvaartverzarging W. Wauben Sittard tel. 13572


