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Wil in uw gebeden gedenken

CHBISTINA POLMANS

weduwe van

WILLEM LOOYEN

Onze dierbare overledene werd geboren te Maas-
niel 31 jan. 1898. Zii overleed te Sittard meer-
malen voorzien van het Sacrament der zieken,
3 juli 1984. Na een plechtige Eucharistieviering
in de dekenale kerk van de H. Petrus te Sittarrd,
hebben wij haar 7 juli 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 zaterdag 25 augustus om 18.00 uur in de
Sint Petruskerk (Grote Kerk) te Sittard.

De juni-maand van het iaar 1981 zal onuitwis-
baar in het geheugen van kindeten, kleinkinde-
ren en familie van Willem Looyen en Christina
Polmans gegrifd blijven. Te midden van hen
werd de gouden bruiloft gevierd! Dat was spe-
ciaal voor kinderen en kleinkinderen de dank-
bare bekroning van een aan hen gewijd leven
van zorg en toewijding.

Niet lang na dat stralende feest begon voor bei-
den een tijd van ziekte, en van zich doorzetten-
de ouderdomskwalen. Ruim een iaar geleden
kwam de gouden bruidegom van 1981 te over-
lijden. Moeder en Oma Looyen bleef alleen
achter in het knusse huisje aan de Gats. En

omdat zij niet meer alleen kon ziin, namen
dochter Annie en schoonzoon Lei haar liefdevol
op in hun huis aan de Schaloenstraat. Ruim
één jaar heeft ze nog, als vergelding voor haar
zorg en toewijding, mogen genieten van de zorg
en toewijding van haar dochter en van de hele
familie. Stillekens is zii in de vroege avond-
uren van dinsdag 3 juli 1984 van ons heenge-
gaan.

Wij bidden vandaag, met een hart vol dankbaar-
heid, omdat wij moeder en oma zolang in ons
midden mochten hebben en voor haar mochten
zorgen, dat zij - die zich samen met vader en
opa zaliger zó voor ons heeft ingezet, zó voor
ons gezorgd heeft - nu met haar man verenigd
moge leven in de vrede en vreugde van de ver-
rezen Heer en dat zij - vanui? de Hemel, levend
in Gods liefde - onze voorspreekster moge zijn.

Christina Looyen-Polmans, rust in vrede.

Begr, ondern. W. Wauben Sittard tel . 13572


