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,,lk ben de verrijzenis en het leven, zegt de
Heer; ieder die leeft in gelooÍ aan Mij zal in
eeuwigheid niet sterven." (Joh. 11, 25)

Ter herinnering aan

HENDRIKA ROZA STARTMAN
weduwe van

Pieter Joseph Simons

Geboren te Eibergen 6 september 1896.
Overleden te Ubach over Worms 31 juli 1984.
Begraven op 4 augustus 1984 op de R.K. be-
graafplaats te Waubach na een plechtige uit-

vaartdienst in de parochiekerk van de
H. Jozet aldaar.

Plotseling hebben wij afscheid moeten nemen
van onze lieve en zorgzame moeder en oma.
ln de gezegende leeftijd van 8l jaar is zij
zacht en kalm ingeslapen om voor eeuwig met
de verrezen Heer verder te leven.
Dit heengaan heeft een einde gemaakt aan
een werkzaam en toegewijd leven. Altíjd was
zij bezig, in de huishouding, de tuin of met
handwerken. Moeder mocht zich verheugen

over een goede gezondheid. Tot op hoge
leeftijd was zij nog in staat zelfstandig haar
huishouden te verzorgen.
Sedert enige jaren werd zij goed verzorgd in
het bejaardenhuis ,,Heerenveld", waar zij de
laaiste levensjaren in alle rust heeft doorge-
bracht.
Moeder was geboren uit een diepgelovige
familie. Uit haar geloof in de verrezen Heer
wist zij de kracht te putten voor haar levens-
opdracht. Dagelijks nam zij deel aan de
Eucharistieviering en was zij in gebed ver-
enigd met haar God en schepper.
Haar hoop had zij gesteld op het eeuwige
leven waarin zaj stellig geloofde. Moge de
l-ieer, als beloning voor haar liefde en trouw,
haar de eeuwige vreugde schenken.
,,Dat zii ruste in vrede."

Voor u\,v meeleven bij het plotselinge over-
lijden en de begrafenis van onze lieve moeder
en oma zeggen wij u onze oprechte dank.

Hein Simons
kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 15 september om 1g.00 uur
in de St. Jozefkerk te Waubach.
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