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Wii gedenken dankbaar het leven van

Wilhelmina Gertruda Henrica Elisa
Brueren

echtgenote van

BARTHOTOMEUS JOSEPH HUBERT MEIJS

Zii werd geboren 27 ianuari 1912 te Velden en
overleed, gesterkt do,or het H. Sacrament van de
zieken, op ó februari 1976 te Sittard. Haar lichaam
rust op de r.k. begraafplaats te Sittard.

Moed,er was een lieve vrouw, meelevend en vol
zorg voor anderen, zichzelÍ verge,tend en altiid be-
reid om te helpen.

Zii wist wat zii wilde en vroeg alles van zichzelf ,
als het er om ging haar idealen waar te maken.

Zo verliet zii Velden, waar zii laren gelukkig
leefde. Zii was een fiine vriendin en geliefd bii
allen, die haar kenden. Zii koos, bewust en van
harte, een nieuwe levenstaak en zo werdi zii de
onvergeteliike vrouw, die zich altiid zorgend, met
hart en ziel gaf voor het welziin van ons gezin.

Zii hield van het leven i zii wilde zo graag bli
ons bliiven, ook toen zii wist dat zii ging sterven.
Haar kleinkinderen hadden een biizondere plaats
in hoar hart; zii waren alles voor haar. Zii voelde
zich ontzettend blii en dankbaar, gesteund, en be-
moedigd door alle goede zorgen, die zii thuis rond
haar ziekbed mocht ervaren. Wii bewonderen in
haar de geweldige moed en wilskracht, waarmee
zii het kruis van haar ziek-ziin heeft gedrragen.
Zelts de dood heeft zii bewust en moedig aanvaard,
biddend en vol vertrouwen op God.

"God, Vader, wat kunnen mensen toch liiden en
tot welke,wond,erliike kracht is liefde ioch in staat.
Geef ons de troost van het geloof, dat U ons alle-
maal kent bii onze naam en weet, wie wii ziin voor
U en dat wii allen ge,borgen ziin in Uw liefde,

terwiil wii leven in de geheimen van liefde, liiden
en sterven. God, dank U wel voor deze goede
mens, die U ons schonk. Neem moedEr aan uit
onze handen en neem haar op in Uw heerliikheid.
Schenk ons de kracht om elkaar bii de hand te
houden, om moedig verder te leven en te proberen
voor elkaa r zo veel mogeliik geluk en vreugde
te ziin".

Wii zeggen u harteliik dank voor uw rnedeleven
gediurende de ziekte, bii het overliiden en de be-
grafenis van haar die, ons zo dierbaar was.

B. J. H. Me,iis en kinderen

De plechtige zeswekenrdienst zal gehouden worden
op zondag 21 maart om 11.30 uur in de kerk van
de H. Petrus te Sittard.

Begr. ondern. W. Wauben Sittard, te|.3572


