


Wil in uw gebeden gedenken

MARIA HUBERTINA PETRONELLA
ERKENS

echtgenote van

Joseph Hubert Marie Von Peii

Onze dierbare overledene werd ge-
boren in Sittard 25 februari 1909. Zii
overleed na een kortstond ige ziekte
voorzien van het Sacrament der zieken
te Sittard 20 oktober 1974. Na een
plechtige eucharistieviering in de pa-
rochiekerk van de H. Petrus te Sittard,
hebben wij haar 24 oktober d.a.v. op
het kerkhof van Sittard beE raven.

Eenvoudig en onopvallend is zii haar
weg door het leven gegaan, alleen
maar denkend aan en zorgend voor
het geluk van hen, die haar zo dierbaar
waren.
Zii had eigenlijk maar één grote in-
tresse in het leven: het geluk van haar
man, haar dochter, haar zoon en haar
schoondochter. Niemand wilde zii tot
last ziin en in haar laatste levensda-
gen toen zij veel hulp nodig had, maak-
te zii zich nog zorgen dat haar mede-
zieken te kort zou worden gedaan.

Zii was een trouwe vereerster van
O.L. Vrouw van het H. Hart, en iedere
zondag kon men haar in de Basiliek
vinden. Omdat zij vanuit zo'n waar-
achtig geloof geleefd had, kon zii ook
in alle rust de dood zien naderen. Wii
danken vandaar de goede God, dat
wli deze vrouw onze echtgenote, moe-
der en schoonrnoeder hebben mogen
noernen. Wii danken God dat hij haar
voor 'n lang en smartelijk ziekbed ge-
spaard heeft en wij bidden, dat zij
beloning voor al het goede, dat zii
voor ons gedaan heeft, moge wonen
in de plaats van verkwikking, van rust
en vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de
vele blijken van medeleven, welke zii
bii het overlijden en de begrafenis van

U mocht ontvangen.

De zeswekendienst zal plaats hebben
op donderdag 26 december a.s. (2e
kerstdag) om 11.00 uur in de St. Mi-
chielskerk, Markt, Sittard.


