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Ter dankbare herinnering aan

MARIA SIMONS
weduwe van

ANTOON JANSEN

Zij werd geboren in Ubach over Worms op
24 september 1906 en overleed op 29 septem-
ber 1995 in hèt St. Jozefziekenhuis te Kerkrade.
Zii we'd op 4 oktober, na een plechtige re-
quiemmis in de St. Josephkerk te Waubach-
Groenstraat, begraven bii haar man op het

parochiële kerkhoÍ aldaar.

't Verlies was er al voor het einde,
de rouw voordat het afscheid kwam.
Toen die onzekere verwarring
bezit van je gedachten nam,
voelden we mee met je stil verdriet.
Nu rouwen we, maar treuren niet.

We rouwen inderdaad, want we missen een
lieve moeder, maar tegelijk ziin we dankbaar
voor dit gezegende leven. We mochten onze
moeder lang in ons midden hebben. We be-
seÍÍen heel sterk hoeveel we van haar hiel-
den. Haar moederliefde bleef ons volgen met
raad en daad. We vergeten nièt dat ze ons
voorhield een band van vrede te bewaren in
de Íamilie en elkaar helpen te ondersteunen.
Ze was er trots op dat haar kinderen er in
slaagden een mooi gezin te stichten oÍ dat
ze door hun studies en inzet een leuke en

goede baan op konden bouwen voor hun le-
vensonderhoud. En natuurlijk hadden de klein-
en achterkleinkinderen een bi,zonder plaatsje
in haar hart. Graag ging ze bii hen oppassen.
Ook naar buiten toe was moeder een gast-
vrije en hartelijke vrouw. Daarom kwamen er
thuis altijd veel mensen over de vloer. Zingen
was haar lust en leven. Met het Ouderènkoor
Ons Genoegen luisterde ze nog vaak de mis-
sen op in de kerk. Moge onze moeder nu
Gods lof bezingen in de hemel, waar geen
verdriet meer is, geen pijn, geen rouw en
geen geween. Moge zii in de eeuwige rust,
die Jezus ons belooÍde, voor ons ten beste
blijven spreken.

Heer geeÍ haar de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte haar.
Dat zij ruste in vrede. Amen.

Voor uw gebed en medeleven bij haar heen-
gaan zeggen wij U dank.

KINDEREN,
KLEIN- EN ACHTERKLEINKINDEREN

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden in de parochiekerk van St. Joseph te
Waubach-Groenstraat op zaterdag 11 novem-
ber í995 om 18.00 uur.
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