
Wat was je sterk en arbeidzaam, 
steeds heb je voor ieder klaargestaan. 
Flink was je je hele leven, 
moedig ben je tot het eind gebleven. 
Flink wil je dat wij zullen zijn, 
maar het afscheid nemen doet zo'n pijn. 

Ter dankbare herinnering aan 

SJAAN DEELEN-SLAATS 

echtgenote van 

THIJ DEELEN 

Geboren te Helmond, 11april1937. 

Overleden te Helmond, 15 september 1994, 
voorzien van het H. Sacrament der Zieken. 

Op 19 september hebben wij tijdens een 
plechtige Eucharistieviering afscheid van haar 
genomen in de St. Lucia-kerk te Mierlo-Hout 
en in crematorium 'Berkendonk' te Helmond. 

Na een moedig gedragen ziek-bed ging Sjaan 
van ons heen. Thuis, in haar eigen zo ver
trouwde omgeving is zij , omgeven door de lief
devolle zorgen van Thij en de kinderen, ge
storven. 

Sjaan was een blijmoedige en tevreden vrouw. 
Bijna 34 jaar deelde zij alle lief en leed met 
Thij. Zorgzaam was moeder voor haar kinde
ren, altijd stond zij voor hen klaar. Niets was 
haar teveel. Als het met hen goed ging, ging 
het moeder ook goed . Bijzonder veel hield 
oma van de kleinkinderen Pascalle en Naomi . 
Trouwens iedereen kon op haar zorg en aan
dacht rekenen. 
Sjaan hield van het leven, van bloemen en 
tuinieren. Lange tijd heeft zij zich , met liefde 
en plezier, ingezet binnen het zakenleven. Stil 
zitten was haar immers vreemd . 

Tijdens haar ziekbed en lijden klaagde moeder 
niet. Ze wilde niemand tot last zijn en hoopte 
altijd nog op beter. De laatste dagen, de 
laatste uren waren zwaar en moeilijk. Als leven 
zoveel lijden wordt komt de dood als een ver
lossing. 

Ondanks ons verdriet om dit afscheid zijn wij 
Sjaan dankbaar voor alles wat zij voor ons ge
daan en betekend heeft. Met liefde en gene
genheid denken wij aan haar terug . 
Wij mogen geloven en vertrouwen dat zij nu 
thuis mag zijn bij God in het land achter de 
horizon. 

Rust in vrede. 


