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Wilt in uw gebed en bii het dageliiks

Misoffer gedenken

MARIA CORNELIA KEULERS

* 24-9 -1900 t 27 -1C-1974
te Munsiergeleen te Sittard

Zii werd gesterkt door het heilig Sakrament der
zieken.

Met grote toewiiding en zorg is lvlaria rneer dan 4C

iaren werkzaam geweest in de keuken van St. Agne-
tenberg, zo nodig vàn 's morgens vroeg tot 's avonds
laat, in de tiid toen dergeliik rverk veel zwaarder
was dan tegenwoordig.
7-ii gaf zich geheel . . . .

Toen ze haar 65ste iaar bereikte, verlangde ze naar
een mooie, rustige levensavond. AI gauw echter
werd ze getroffen door een verraderliike kwaal, die
haar langzaam maar zeker naar de dood l'oerde.
Het viel haar zwaar zich aan deze beproeving over
te geven. Zii bleef hopen op her"stet ....

" Heer, ik voel ftte nu ik ziek ben soms zo ontmoedigd . . .

en toch ervaar ik vaak geluk en tevredenheid . . .

Ílelp mii,
opdat ik oru§ezien,

in de stilte van mijn zíekenkamer,
de liefde kau belet,en."

(uit een gebed, dat ze dageliiks bad)
Maria, we hadden U zo graag nog wat iaren ge-
gund hier op aarde. God lceschikte het anders.
Beter dan wii U in dankbaarheid gedenken, ziin uw
goede werken docr God zelÍ gekend. Van Hem
gelden voor U de woorden:

"Ik ken uw daclen, t)w inspanning en uw
standvastigheid." Apok. 2,2.
" Rust nu uit uan uw moeite, want uw daden
ziirr (r gevolgd." Apok. 14, 13

Moeder Maria r onze lieve Vrouw van het heilig
Hart, spreek voor haar ten beste.
Heilige Gemma Galge,ni, in U stelde ze een groot
vertrouwen, bid voor haar.

De Íamilie dankt allen voor het meeleven met Maria
tiidens haar ziekte, en voor de deelneming bii haar

ovenliiden en haar begrafenis.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op I ianuari om lC uur in de St. Petruskerk te Sittard.


