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In uwe gebeden en H. Eucharistieviering
wordt aanbevolen de ziel van zaliger
Margaretha Soutzen
weduwe van
Frans Plum

De dierbare

overledene

werd geboren te

Kerkrade 18 maart 1898. Na een gelukkig
en vruchtbaar leven ging zij van ons heen
naat het Eeuwige leven t4 december L982.
Zij was gesterkt door de H. Sacramenten in
het St. Jozefziekenhuis te Kerkrade.

Zalig de doden, die

in de Heer

sterven

(St. Johannis).
Gelovige mensen houden kontakt met God
door hun dagelijks gebed, door de wil van
God te vervullen en hun plicht te doen.
Zij weten dat God hun het leven schenkt
o,rïr het vruchtbaar te maken. 84 jaar heeft

heefg zij een groot vertrouwen op de
Heer van het leven gehad en bU Hem

sterkte gevonden.
I{elder van verstand en geduldig heeft zij
na een korte ziekte haar leven beëindigd.
Rustig en stil ging zij van ons heen.
Moge de Heer van het levenhaar nu 'n
plaats geven in het Vaderhuis. Dierbare
kinderen, kleinkinderen en familie, ik ben

een lange tljd bU

U

gewee,st.

Ik

heb,

uw vreugde en zorgen gedeeld en uw aan-,
hankelij kheid ondervonden.
Ik dank U allen en moge God U beschermen.
Onze Vader

Wees gegroet

De familie clankt U hartelijk voor het
medeleven betoond

bij het overlijden

en

de begrafenis.

ztJ mogen leven, zorgen, bidden en werken.
zo'rgzame moeder had zij veel be-

Als een

langstelling voor het wel en wee van haar
kinderen en kleinkinderen die haar zeer

AIs een eenvoudige, stille
rustige vrouw heeft zli haar plicht in het
leven gedaan, €Íl is zii anderen van dienst
waardeerden.

geweest. AIs een sterke vrouw heeft zij meegeleefd met de zorgen en beproevingen van

haar familieleden. Als een gelovige vrouw

De plechtige zeswekendiens

t zal gehou-

den wo,rden op zondag, 23 januari 1983
om 11.00 uur in de kerk van de H. Maria
Goretti te Kerkrade-Nulland.

