


Ter dankbare herinnering aan

TIELA SIMONS

Od ilia Maria Simons werd geboren in de
Schoolstraat te Waubach op 3 november 1933
en overleed er, voo?zien van het H. Oliesel,
op 9 mei 1995. Zij werd op 12 mei 1995, na een
plechtige requiemmis in de St. Jozefkerk te
Waubach-Groenstraal, begraven op het paro-

chiële kerkhof.

Opnieuw moeten we onverwacht afscheid
nemen van een geliefd familielid, dat voor
Waubach een dorpsf iguur mag heten. Want
wie kende Tiela niet. Ze hoorde bij het dorp
waar ze geboren en getogen is, en waaru it
ze haar leven lang niet weg wilde. Hier zorg-
de ze voor het grote gezin van tien broers en
zussen. Hoeveel boterhammen heeft ze niet
gesmeerd, hoeveel liters koffie niet gezet
voor de werkende broers. Zo nam zij vanzelf
de "moederlijke" taken over voor de familie.
Nog steeds was zij ieder ochtend voor dag en
dauw op om koffie te zetten voor haar broers,
die er als het ware een vast ritueel van had-
den gemaakt zeven dagen per week bij haar
te ontbijten. De vele neefjes en nichtjes waren
voor haar een vreugde. Ze leefde met ieder
mee. Elke avond was ze trouw en als eerste
op post bij het klaarmaken van de kienzaal.
Want kienen was ook haar Iust en leven,

waarbij ze vele mensen met levenslustige
blijdschap nabij kon zijn. Ook was zij trouw
aanwezig in de kerk en bad ze voor de men-
sen om haar heen.
Tiela, bedankt voor je vele zorgen.
Ondanks je zwakke gezondhei,d, heb je hier
goed voor ons gezorgd. Moge je nu zelf ont-
vangen worden door de heiligen en engelen
in het hemels paradijs.

Heer, geef haar de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte haar.
Dat zij ruste in vrede. Amen 
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Voor uw gebed en medeleven bij haar plotse-
linge heengaan zegt de hele familie Simons
U van harte dank.
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De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden in de parochiekerk van St. Jozef te
Waubach-Groenstraat op zaterdag 24 juni 1995
om 18.00 uur.
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