Steruen is

je hand uitstehen
naar God en weten dat

Zijn

hand, hlaar staat

om je op te uangen.

t

moedertaak volbracht: zorgen voor haar man,
ook toen hii ziek werd; kinderen te leiden en
op te voeden; door goedheid hun vertrouwen
te winnen; hen de weg door het leven te
wijzen.
Zij was ook een vrouw van groot gelooÍ. Tot
in haar laatste ogenblikken was ze God dank-

Dankbare -herinnering aan

THERESIA SIMONS
weduwe van

Hubert Gerards

Zij werd geboren op 22 aptil

1891

te

Ubach

over Worms - Groenstraat.
Overleden op 25 augustus 1986 in het Beiaardencentrum.,,Heereveld"

te

Waubach.

Begraven op 30 augustus d.o.v. in de parochie-

kerk van de H. JozeÍ

te

Waubach.

Een lieve vrouw is van ons heengegaan. Haar

leven was vol toewijding en zorg voor haar
man en haar tien kinderen met hun gezinnen,
en ook voor die talloze anderen die haar, in
haar lange leven, hebben mogen ontmoeten.
Altijd werkzaam in de huiselijke kring, ook
toen ze al zoveel jaren de hulp van haar man

moest missen, heeÍt ze trouw, oprecht
eenvoudig haar plicht vervuld: groot in
gewone l(leine dingen van alledag.
Veel heeft ze meegemaakt in haar lange
rijke teven. MaaÍ ze bleef altiid de ,,sterke

en

de
en
en

baar voor de kracht en de steun, die ze bi,
alles van Hem kreeg, om zich te blijvèn inzetten, om het beste van haar zelÍ te geven.
Trouw tegenover God, trouw tegenover allen
voor wie zij verantwoordelijkheid droeg, heeÍt
ze nu haar taak volbracht. Daarom is onze
droeÍheid over haar heengaan ook gemengd
met grote dankbaarheid voor alles, wat zij voor
ons heeÍt gedaan en betekend. Het is ie veel
om op te noemen, maar het leeft diep in ons
hart. Moge haar lieÍde en zorg voor ons doorleven in onze lieÍde en zorg voor elkaar.

Rust nu zacht, lieve Moeder en Oma.
Tot weerziens bij O.L. Heer.

Voor de vele bliiken van meeleven, betoond
bij het overliiden en de begraÍenis van moeder,
danken

wij U

harteliik.

Kinderen Gerards.

De plechtige zeswekendienst zal

gehouden

worden op zondag 12 oktober a.s. om 10.45
uur in de parochiekerk van de H. JozeÍ te
Ivaubach.

gelovige vrouw" over wie de H. Schrift spreekt.

Met toewijding en overgave heert zii

haar
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