


Ter dankbare herinnering aan

Maria Josephina Hubertina
Theodora Janssen

wed uwe van

\lVillem Maurits Henri van de Riidt

Zij werd op I december 1887 geboren te
Baarlo. ln huize Beek en Bos te Heythuysen
overleed zij, voorzien van de H. Sacramen-
ten der zieken, op 23 februari 1978. Zii werd

te Sittard begraven op 27 februari.

Een vrouw, die rrrkTn hoge teeftijd heeft
bereikt mag men zeker een sterke vrouw noe-
men. Maar de grootste sterkte van een vrouw
ligt in haar edelmoedigheid, haar dienstbaar-
heid, waardoor zij voor haar medemensen een
zegen is.
Hei boek Spreuken zegt dat haar man bij
haar een zekerheid vindt, die van veel hogere
waarde is dan rijkdom en juwelen.
Zij is voor hem een steun, die hij nodig heeft
en waarop hij kan bouwen, ook in moeilijke
perioden.
Reeds vroeg verloor zii haar man door de
dood, maar nog altijd sprak zii met ontroe-
ring en dankbaarheid over de gelukkige jaren,
die zij met hem mocht beleven.
De sterke vrouw is ook een zegen voor haar
kinderen, altijd bereid zichzelf weg te cijferen
voor hun welzijn.
'Zij steekt de handen uit de mouwen en zorgt
ervoor dat haar huishouden goed loopt. Zelfs
's nachts gaat haar lamp niet uit'. (Spreuken).

Toen haar man was overleden, moest zij al-
leen de opvoeding van haar kinderen vol-
tooien. Geen ofÍers waren haar daarvoor te
groot, en daarvan plukken haar zonen nu de
vruchten.
'Haar zonen - ook haar overleden zoon - staan
qp en prijzen haar gelukkig'.
ZiJ mogen ook zichzelf gelukkig prijzen om
deze moeder, wier beeld en Íoorbeeld zij
nooit zullen vergeten.
'Bevalligheid is bedriegelijk, en broos is de
schoonheid'.
Zii wist dat haar ziekte dodelijk was, en het
kostte haar moeite dat te aarivaarden. Maarz)i .had de kracht als gelovige mens, met
Christus te zeggen: Vader-, niet-mijn wit, maar
U,w wil gescnÏàOe.
Zij ruste in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor Uw blijken
van medeleven bij het overlijden en de be-
g rafenis

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 8 april a.s. om 19.00 uur
in de St. Petruskerk. (Grote kerk).Begr.-Ondern. W. Wauben, Sittard, Tel . 13572


