Wijuertrouwen
op Gods goed,heid,
en danhen
aoor de
gelukfr.ige dagen.

Ter gedachtenis aan

CHRISTEL SIMONS
weduwe van

MATHIEU THEUNISSEN
levensgezellin van

FRANZ VON HEHL
Christina Catharina Simons werd geboren in
Ubach over Worms op 14 juni 1946 en overleed
onverwachts thuis op 19 mei 1996. Zii weÍd
op 23 mei, na een plechtige requiemmis in
de parochiekerk van St. Joseph te WaubachGroenstraat, begraven bii haar man op het
parochiële kerkhof aldaar.

Christel is onverwacht en rustig ingeslapen.
De laatste iaren vocht ze tegen de ongeneesliike ziekte, die ook haar man ooit trof' Ze
deed dit dapper en moedig, gesteund door

haar ouders, en ook door Franz die al het mogeliike voor haar deed, door de Íamilie en vele
vrienden die mèt haar meeleeÍden. Want Christel was gekend en geliefd. Het leek er soms
op dat ze haar ziekte ging overwinnen, maar
wie had kunnen denken dat een hersenbloe-

ding haar op zo jonge leeÍtiid van ons zou
wegnemen. christel droeg ook veel leed in
haar hart. Ze bleeÍ bii haar ouders wonen en

Lisieux. Deze kleine heilige die slechts 24
jaar werd, kon zeggen: "lk sterf niet, ik ga het
leven binnen" en "lk zal miin hemel doorbrengen met goed te doen op aarde". We willen ons dan ook laten troosten door het volgende gebed:

O, Heilige Theresia van het Kind

Jezus,

Herinner u uw beloÍte goed te doen op aarde.
Laat uw regen van rozen neerdalen over hen

die u

aanroepen,

en verkrijg voor ons de genade die we van
Gods oneindige goedheid verwachten. Amen.
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Voor uw gebed en medeleven danken wij

u

hartelijk.

DE BEDROEFDE

FAMILIE.

De plechtige zeswekendienst zal

gehouden
worden in de parochiekerk van St. Joseph te
Waubach-Groenstraat op zaleftag 29 iuni a.s.
om 18.00 uur.

wilde hen het lieÍst tot op hun oude dag ver-

zotgen. Ze was gelovig en kocht voor moeder-

dag nog een beeldje van de H. Theresia van

I
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