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aan

AGNES VERLAEK
echtgenote van

LEI STREUKENS
geboren te Helden op 5 januari1925, gestorven te Sittard in
l-raar eigen woning op 15 juli 1984.

"lk hef mijn ogen op

naar de bergen.
Vanwaar zal de hulp komen?
De hulp komt van de Heer,
die gemaakt heeft hemel en aarde". (ps. 121)
Zovele jaren was zij trouw en zorgzaam temidden van haar
gezin en verzette stil en onopvallend bergen werk. Agnes
hechtte niet aan geld of goed en zette zichzelf ook nooit op
de voorgrond.
Het was steeds haar wens bescheiden en eenvoudig in de

Alle plannen en verlangens gleden uit haar handen.

Een

laatste berg van lijden moest bestegen worden, om de pas
over te gaan naar een nieuw land,'n beloofd land waar het

duister niet meer zal zijn.
Moedig en zonder klagen probeerde ze haar bestemming te
aanvaarden. Tot 't laatst toe bleef ze vanaf haar ziekbed
geïnteresseerd in het wel en wee van de mensén om haar
heen. Ervolgen dalen van moedeloosheid en verdriet, maar
altijd weer brak haar innerlijke kracht van hoop en geloof
hier doorheen. Het is déze kracht, die we ons van haar het
meest zullen blijven herinneren en die we ook gevierd
hebben in de ziekenzalving: het geloof dat het leven sterker

is dan de dood en de hoop dat zij als kind van het licht
bewaard en geborgen mag.blijven bij Hem die is: bron van
eeuwig leven en berg van ons behoud door de dood heen.

kring van gezin, familie en bekenden te mogen leven en
zorgen.
Het was ook déze kring, door wie ze zich de laatste maanden

van haar leven gesteund en gedragen heeft geweten in
liefdevolle aandacht en zorg.
Levenslustig als ze was, had ze graag nog zovele vruchten

van het leven willen plukken: genieten met haar man en
kinderen, van een gezellig samenzijn met een drankje en
een stukje vla, van de bloemen, de zee, de bergen en van
nog alleriei andere kleine dingen van het leven. Nog eenmaal heeft ze de bergen van Zwitserland gezien - hun witte
hoogten en onvergankelijke schoonheid - en ze heeft wellicht geweten, dat deze reis een afscheid was; immers haar
eigen levensreis naderde langzaam haar voltooiing.
Want terwijlzijaltijd een sterke, gezonde vrouw is geweest,
werd ze plots ernstig ziek zonder hoop op enig herstel.

Voor uw blijken van deelneming bij het overlijden van mijn
lieve vrouw en onze moeder, betuigen wij U onze oprechte
dank.

Lei, Joke en Henk

De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag
26 augustus 1984 om 9.45 uur in de parochiekerk te
O

phove n-S itta rd.

