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,,Niemand van ons leeft voor
zichzelÍ alleen,
nlemand sterÍt voor zichzelÍ alleen".
Rom. 14.

Ter nagedachtenis van

Maria Jgsephina Simons
weduwe van

Jan Suylen

Geboren 6 juni 1912 en
29 juni 1981.

Begraven in Waubach 2

vierer, waarin zij de moed en de kracht vond
het leven te aanvaarden, zoals het zich voor-
deed.
Moeder onderhield veel kontakten en zij had
een goede relatie met vele mensen. Ook voor
haAr oude moeder en broer en zusters was zij
eèn steun en toeverlaat op wie nooit tever-
geeÍs een beroep wqrd gedaan.
Zij ging graag op reis en was een prettige
vriendinvoorhaa|iochtgenoten. :i
Lieve mama, voor ons is Uw heengaan een
groot verlies. Maar U zult ln onze herinnering
blijven voortlevèn zoals U geleeÍd hebt, zorg-
zaam en met een groot hart voor iedereen die
U dierbaar was.
Voor alles wat U voor ons betekend hebt zijn
wij U dankbaar en wij zullen U in ons gebed
geden ken.

Voor Uw gewaardeerde medeleven bij de be-
graÍenis van onze dierbare moeder, betuigen
wij U allen onze oprechte dank.

Familie Suylen-Simons

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 16 aug. 198'l om 11.15 uur,
in de kerk van St. JozeÍ te Ubach over Worms.

overleden

juli 1981.

Geheel onverwacht hebben wij van moeder
aÍscheid moeten nemen. Zij stond nog midden
in het leven toen God haar riep.
Zij was een goede echtgenote en moeder die
haar taak tegenover haar te vÍoeg overleden
man, Jan Suylen, en haar kinderen, met grote
zorg en toewiiding heeÍt volbracht.
Zij stond steeds klaar om anderen te helpen
en leeÍde mee met het wel en wee van ieder-
een die haar hulp nodig had. Voor anderèn
kon zij alles m issen.
Zij was zeer godsdienstig en een diep en groot
gelooÍ kenmerkte haar handelen en leven. Zij
ging trouw naar de kerk om de Eucharistie te Begr. en Crem. Ver. St. JozeÍ U.o.W. Te!.311978
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