
Ter dankbare hennnenng aan 

TRIJNTJE SMID 
weduwe van 

GERARD WOLTERS 

Z1J werd geboren op 2 december 1925 te Heerlen. 
Z1J overleed op 3 Juni 1987 te Hoensbroek. gesterkt 
door de handoplegging en het gelovige gebed van 
oe Kerk 

In alle vrede en rust heeft z11 tenslotte haar 1even uit 
handen gegeven, haar leven dat met a1t11d fJller 
rozen is gegaan Wat heeft z11 niet allemaal aan 
verdriet en p1Jn moeten doorstaan ' 
Wat moet er toch ook 1n haar een grote kracht 
geleefd hebben, dat ziJ zo geleefd heeft. zoals ziJ dat 
gedaan heeft 1 
Ondanks alles groeide ZIJ toch uit tot een mens die 
alt1Jd even attent, gastvr11 en vooral bezorgd was. tot 
t laatste toe 

Dat kan e1genhJk alleen maar iemand m wie het 
geloof zo sterk IS dal hel t>ergen verzetten kan 
Waar er zoveel hJne dingen gebeurd z1Jn onder 
mensen. dingen die Je vaak niet met woorden kunt 
omschnJven, daar groeit dankbaarheid En die zal 
het verdriet van hen die achterblijven beslist drage· 
liJk maken 
·s1erker nog dan de dood is de liefde' 
Die heeft ZIJ nu volop gevonden bij God zeil en 
samen met haar man Gerard die haar biJna acht Jaar 
geleden m de dooo voorging mag ZIJ nu \/00( goed 

genezen en gelukkig z11n 
En van één 01ng kurinen W1J zeker z11n: hun bezorgd· 
heid bllJft: zi1 zullen ons niet vergeten. en w1J hen niet 
En zo mogen w1J ons door hen bemoedigd weten 
om met dezelfde levenskracht samen verder te 
gaan 1n ons leven. 
Hel zal ons lukken zeker niet in het minste, dank ZIJ 
haar 
Z1J ruste in vrede 

Uw medeleven heeft ons erg goed gedaan 
WIJ zijn U daar dankbaar voor 

Ben en Anita 

De Zeswekendienst zal gehouden worden op za. 
terdag 18 Juli 1987 om 19 00 uur 1n de Chnstus 
Kon1ngkerK te Hoensbroek 


