Ter dankbare herinnering

zelt. Van jongs aÍ aan leerde ze als iongste
van het gezin in de Kantstraat werken en
zotgen. Ze leerde ook naaien bij de oudste
zus en als vanzelf kwam ze holpen in de

aan

LISA SMEETS
echlgenote van

THEI GIELEN
Johanna Maria Josopha Elisabeth Smeets
werd op 7 ,ianuari 1919 geboren in Waubach
en overlEed er na èen godvruchtig leven,
thuis, op í7 augustus 1998, voorzien van het
H. Oliesel. Zij werd op 22 augustus begraven
op hot parochiële kerkhof na een plechtige
requiemmis

in de kerk van St.

JosEph te

Waubach-G roenstraat.

"lk bsn niet gokomen om gediend te wordon,
maar om te dienen... (Mc. 10,45)".

bakkerij en in de jonge gezinnen van broers
en zussen. Tot het einde toe heeÍt ze ook de
zorg voor haar ouders op zich genomen. op
latere leeÍlijd trouwde ze met Thei en samen
i(enden ze mooie iaren. Ze hietd van bloemen
en het huis en dè tuin zagen er altiid keurig
verzorgd uit. samen met haar zussen ging ze
naar dè KAVO en ze hield van bezoek en
gezellighsid. Mooi waren ook de vakanties
en het lieÍst ging ze op bedevaart. Graag
zou ze nog eens een bedevaart naar Lourdes
gemaakt hebbèn, om te bidden om kracht,
want heel haar leven was ze dagelijks in de
kerk. En ook nog die dagelijkse kerkgang opgeven, viel haar zwaar. Want daar vond ze
steun om haar kruis in overgave te dragen.
Enkele iaren geleden nog mocht ze in haar

van

rolstoel de paus een handje geven. Moge
haar leven voltooid worden door die goddeliike beloÍte van Jezus: "Waar lk ben, daar
zal ook miin dienaar zijn; als iemand Mii
dient, zal de Vader hem eren" (Jo 12,26).

hulp, de aangepaste woning en de trouwe
en goede zorgen van Thei moest Lisa langzaam ervaren hoe haar krachten aÍnamen en
de lichameliike kwalen toenamen, En voor

Voor uw blijken van medeleven en gebed bii
haar ziekte en overlijden, zeggen wii u van

Onverwacht

is

Lisa overleden. Maar we mo-

gen in vrede en rust aÍscheid nemen

deze diepgElovige vrouw, die haar verlang€n
naar de hemel al vaker uitte. Want dageliikse
piin en kommer namen m6l de jaren alleen
maar toe. Ondanks de deskundige medische

iemand die altijd geworkt en gezorgd heeft,
is het geesteli,k moeilijk te aanvaarden dat ie
aÍhankelijk wordt van anderen en stil mo€t

zittsn. Lisa wilde in al haar dienstbaarheid
en eenvoud immers niet zelÍ tot last ziin.

Ze was bescheid€n en wilde niets voor zich-

harle dank.

THEI EN FAMILIE.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden in de St. Josephkerk te WaubachGroenstraal op zondag 27 september a.s. om

09.00 uur.

