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Bid voor de zielerusl vàn

Philomèna Calh. Huberlina

Schell
echigenote van wijlen
Pieler Joseph Simons
Zij werd in Weerl geboren 28-8-1882.
Te Heerlen overleed zij op 9 april 19ó7,

gesterkl door de H.H. Sacramenien.
De pl...Eucharislievierinq als Uitvaarldiensi vond pladts 1l april om 10.30 uur
in de parochiekerk St. Jozef te Waubach,

waarna de begrafenis op het R.K. Keíkhoí aldaar.

Herhaaldelijk geslerki door heÍ ,,Brood des
Levens", dat zij iedere nraand onlving, was
zij ten volle voörL.ereid om naar de Éemel

Voor Uw gebeden en zeer gewaardeerde
bli,lken van deelneming, ons betoond bij
het overlijden en de begraÍenis van

onze dierbare moeder, schoonmoeder,
grooÍmoeder, overgrooÍmoeder en tante,

wij U

beiuigen

onze oprechÍe dank.

le g:an,loen de Goede Herder haar naar ,,Huis,,

Íiep op de lweede zondaq na Pasen.
Te welen, dat deze lievà Oma, naar God is
gegaan, is bij alle droeÍheid, voor ons, een
bron van lroosl.

Lieve Oma, na die lange,,reis,,van biina
U nu in het Huis varr de Heniel,
om de Eeuwige Rust en Vrede le onlvangen
die de wereld U niei qeven kon.
Wij danken U Oma, vbor alles en ook voor
het teii döt wij U moclrten begeleiden, vooral
in dit laatsle jaar van Uw leven.
85 jaar, trent

Treurt maar niel om rnij, kinderen, kleinkinderen en achlerkleinkinderen. tk wds zo lano

bij U en mocht zoveel goeds van U ontvanqen-,
dat het alleen een lroosl voor U moel iiin:
,,Dat ik blil was, dàl U zo goed voor mij bént
g9wee9t", totCèt O.L, Heer mij is komen halen.

Blijít U nraar voor mij bidien, ik bid ook
voor U.
O.L. Vrouw van de Berg Carmel, bid voor ons.
R.K.B.V-i. ÉzeÍ UUacn orer Woms

Familie G. Simons-Versiappen
Familie A. Simons-Kerris
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De plechlige zeswekendiensl, waarloe U beleeÍd wordt uilgenodigd, zal worden gehouden
op zondag 2t mei a.s. om 9.30 uur in de
parochiekerk van de H. JozeÍ le Waubach.

