


In Christus ontslapen, 
in Zijn Verrijzenis delend, 
blijft in dankbaarheid voor ons 
voortleven., 
onze I ieve vrouw en moeder 

Johanna, Carolina, Maria 
Pannemans 

echtgenote van 

Huub van Gulick 

Zij werd geboren 4 februari 1914 te Venlo . 
Zij ging over tot een nieuw leven te 
Sittard 11 mei 1974. 
Haar lichaam hebben wij aan de aarde 
toevertrouwd te Sittard op 15 mei 1974. 

Heer, wij danken U voor Uw goedheid en Uw liefde, 
die U in onze lieve vrouw en moeder weerspiegeld 
hebt. Zij is een levend getuigenis geweest van Uw 
aanwezigheid in ons midden. 
Wanneer wij nu geloven, dat zij tot een nieuw leven 
is overgegaan, blijft zij voo r ons voortleven als een 
vrouw en een moeder, die zorgend, werkend, mee~ 
levend met alle lief en leed, eerlijk en vooral in 
alle eenvoud in het leven stond. 
Erg attent, kwam zij toch steeds recht voor haar 
men ing uit, keek tegen niemand op, botste misschien 
daardoor wel eens met medemensen, maar trachtte 
al ti jd de snaren te raken tot een goed e n waara ch
tig mens-zijn. 
Zij hield van het leven , kende ook de humor erva n, 
genoot van de natuur in de verzorging va n haar 
tuintje en luisterde graag naar mooie muziek. 
Een langdurig ziekbed heeft haar nog meer gerijpt 
tot een moedige vrouw en moeder, die er onder 
leed niets meer te kunnen doen voor haar man en 
kinderen. 
Zij wilde het liefst thuis zijn, waardeerde de vele 
liefdevolle zorgen van haar man en kinderen, van 
familie en het warme meeleven van buren en ken
nissen. 
Heer, veel liefs is uit ons midden weggenomen, 
maar hoopvol zetten wij met haar voorbeeld voor 
ogen onze levensweg voort. Keer ons ten goede, 
ten leven, vandaag en alle komende dagen van ons 
leven. Amen . 

Gaarne betuigen wii U allen onze grote erkenteliik
heid voor uw belangstelling en meeleven. 

Familie H. van Gulick en kinderen 

De zeswekendienst zal gehouden worden zaterdag 
22 juni a.s. om 19.00 uur in de kerk van Christus 
Koning te Leyenbroek-Sittard . 


