


Wil in Uw gebeden geden ken

JOHANNA HENDRIKA TAMES

wed uwe van

GODFRIED JOSEPH STEUNS

Onze dierbare overledene werd 23 okt.
1891 te 's Hertogenbosch geboren
en overleed - voorzien van het H. Sa-
crament der zieken - 14 juni 1981 te
Sittard. Na een plechtige eucharistie-
viering in de parochiekerk van de H.

Petrus hebben wij haar op 17 juni
1981 te Sittard begraven.

Aan een lang en arbeidzaam leven is een
einde gekomen.
Johanna Hendrika Steuns-Tames hoeft nu
niet meer te zorgen, ze is daar waar ze wilde
zijn: bij haar man, met wie ze samen alle
lief en leed en alle zorg gedeeld had. Een
zarg die op de eerste plaats uitging naar
haar kinderen en later haar klein- en achter-
kleinkinderen.
Steeds was ze in de weer het goede te doen
en het goede te geven.
We mogen wel zeggen dat zij geprobeerd
heeft met overtu ig ing te leven. De kracht
hiervoor kreeg zij in het contact met haar
Heer, die ze niet alleen kende in geloof,
maar die ze ook ontmoette in de eucharistie.
Ze was, zoals we in het boek der Spreuken
kunnen lezen, een sterke vrouw.

Nu heeft de Heer haar tot zich geroepen om
daar samen met haar man te leven in het
Rijk van licht en vrede van de Heer.
God, wij Canken U dat wij onze moeder en
oma zo lang in ons m idden mochten hebben
en wij willen haar danken door haar voor-
beeld na te volgen.
ln het gelovig vertrouwen dat wij elkaar
zullen terugzien bij de Vader kunnen wij
zeggen:

Johanna Hendrika Steuns-Tames,
rust in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de blijken
van medeleven bij het overlijden en de
begrafenis.

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 26 juli a.s. om 10.30 uur in de kapel
van het klooster St. Agnetenberg te Sittard.

Begr" ondern. W. Wauben Sittard tel " 13572


