


Wil in uw gebeden gedenken

MARIA HUBERTINA ELISA LAUDY

echtgenote van

Johannes Franciscus Jacobus Koppers

Onze dierbare overledene werd geboren te
Sittard 15 nov. 1910. Zij overleed te Sittard,
voorzien van het sacrament der zieken, 10

januari 1982. Na een plechtige Eucharistievie-
ring in de parochiekerk van de H. Petrus te
Sittard hebben wij haar 13 januari aldaar
begraven.

Welhaast Ietterlijk is de oude lofzang op de
sterke, de ideale vrouw, zoals de gewijde
schrijver deze een kleine drie duizend jaar
geleden neerschreef in het boek der spreu-
ken, op haar van toepassing. Inderdaad, "Zij
heeft haar man geluk gebracht alle dagen
van haar leven", inderdaad, "Zij
vreesde voor haar gezin geen kou en sneeuw,
want heel haar gezin droeg warme kleding".
"Haar kinderen staan op en prijzen haar ge-
lukkig, haar man staat op en roernt haar:
"Veel vrouwen hebben zich wakker gedragen,
maar zij ove rt reft ze al le " .

Er is zo weinig toe te voegen aan deze loÍ-
prijzing. Wij verliezen in haar een buitenge-
wone echtgenote, een voortreffelijke moeder,
een o zo lieve oma. Zij laal ons na een heel
fijne en diepe herinnering; een bijzonder
voorbeeld van trouw aan geloof, aan geloofs-
praktijk en kerk. En toen zij niet meer naar

de kerk kon vanwege haar toenemende inva-
liditeit, kwam de kerk graag en regelmatig
naar haar, om haar thuis te laten deelnemen
aan de tafel des Heren.
God dankend dat wij deze fijne vrouw, onze
echtgenote, moeder, schoonmoeder en oma
mochten noemen, geven wij haar nu uit han-
den en leggen haar neer in de handen van de
levende God, opdat zij daar moge rusten in
vrede en ons aller voorspreekster moge zijn. i

De familie dankt U hartelijk voor Uw mede-
leven bij het overlijden en de begrafenis.

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zaterdag 27 febr. a.s. om 19.00 uur in de
G rote Kerk te Sittard.

Begr. ondern. W. Wauben Sittard tel .1g57z


