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ln dankbare herinnering aan

mevrouw
BERTHA ANTONIA VAN KESSEL . EVERS

Zii werd geboren te Oosterhout 21 november
1923, en overleed te Sittard 19 juli 1974.

Het is eigen aan het leven op deze wereld
dat er een ontwikkeling is van geboorte
naar dood. De natuur kent de dood als het
begin van weer nieuw, ander leven, eh dat
leven is de basis van weer ander leven.
Een kringloop van leven, van einde en nieuw
begin. De oude christelijke schrijvers hebben
de natuur als hun voorbeeld genomen: De
dood van de mens is niet het einde, het
absolute einde, het is een nieuw begin. De
mens heeft hier op aarde een taak te ver-
vullen: hij moet zorgen voor anderen, zijn
beste krachten geven en eens moet hij zijn
leven terug geven aan Hem die alle leven
geeft, die alle leven laat voortbestaan.
Wij zijn gelovigen, wij geloven dat er voort-
zetting, nieuw begin van ons leven is, en
toch als wij zien dat er een persoon
een mens, van ons afscheid moet nemen, als
zijn leven hier op aarde ten einde is, dan
valt het ons zwaar om dat te aanvaarden.
Er moest nog zoveel gedaan worden, de
taak was, naar onze menselijke berekening
nog lang niet volbracht! Maar wij hebben
daar geen zeggenschap in. Wij moeten aan-
aanvaarden. Laten wij de dood van een dier-
bare aanvaarden als een deel van het leven
dat die mens gegeven is, niet alleen voor
zichzelf maar vooral ook voor anderen.

Laten wij dankbaar zijn voor al het goede
dat die mens in zijn leven heeft gedaan voor
de mensen om hem heen.
Mevr. van Kessel-Evers moest, naar onze
menselijke berekening, te vroeg afscheid ne-
men van dít leven. Laten wij dankbaar zijn
voor het goede wat zii heeft gedaan, voor
de manier waarop zii het lijden in haar
leven heeft aanvaard en heeft gegeven wat
zij kon geven. Haar kinderen mogen in
dankbaarheid aan haar denken, want al haar
zorg ging uit naar hen, laten zij haar goed-
heid en zorg voortzetten voor elkaar en
haar zo de beste gedachtenis te geven die
voor ons mensen mogelijk ís.

De familie dankt U hartelijk voor de vele
blijken van medeleven, wólke zij bij het
overlijden en de begrafenis van U mocht
ontvangen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden zondag 22 september a.s. óm 11.30
uur, in de parochiekerk van de H. Petrus
te Sittard.


