


Herinnering aan

MIA TUMMERS
weduwe van

Thei Wijnen

geboren te Sittard 14 januari 9Al en daar,

door de H. Sacramenten gesterkt, overleden
19 oktober 1985.

Onverwacht moeten wij afscheid nemen van

onze goede moeder en oma Wij doen dat in
grote dankbaarheid voor de vele wijzen,
waarop zijhet moeder-zijn gestalte heeft ge-

geven. Want zij wós een moeder, niet alleen

voor ons, haar kinderen, maar ook voor de

hele buurt. "Zii was een stuk Rosmo-

lenstraat", werd ooit van haar gezegd- Dat
zorgende leven kreeg opnieuw vorm in een

diepe genegenheid voor haar l0 kleindoch-
ters en enige kleinzoon, die, zoals zii op

hén, zeer op h66r gesteld waren.
Wij blijven haar bewonderen om de moed,

waarmee zij de zorgen van het gezin, haar

eigen invaliditeit en het lange ziekteproces

van vader heeft gedragen en verwerkt op een

manier, zoals zij het alleen kon. Haar een-

voud en scherpe geest, haar kunst, om met

iedereen in contact te blijven, maar ook
haar groot vertrouwen op O.L. Vrouw van

het H. Hart zullen tot ons blijven spreken.

Door dit alles zal zii onder ons voortleven,
ook nu zij als vast ontmoetingspunt op de

zondagen en blj andere gelegenheden

wegvalt.
Daarom zeggen wij in geloof: "God, het is

goed 20... wij.vertrouwen haar dankbaar toe

aan uw eeuwige rust en vrede".

Beste kinderen en kleinkinderen, ik dank
jullie voor alles. Blljft elkaar tot steun en

houdt elkaar vast in een hechte familieband,
zoals jullie het rondom mij gedaan hebt.

Familieleden en kennissen, bidt voor mlj.

Heer, geef haar de eeuwige rust. En het eeu-

wige licht verlichte haar. Dat zrj ruste in
vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de vele

blijken van medeleven welke zijbrj het over-
lijden en de uitvaart van U mocht ont-
vangen.

De plechtige zeswekendienst heeft plaats in
de parochiekerk van de H. Bernadette te

Sittard-Baandert op zaterdag 30 november

a.s. om 19.00 uur.
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