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Wil in Uw gebeden gedenken

Maria Elisabeth Mengelers
weduwe van

ALtsERTUS DOMINICUS HUBERTUS PII.GRAN'I

Onze dierbare overledene werd geboren te ..!abeek,
15 maart 1887. Zij overleed - voorzien van het Sa-
crament der zieken - I november 1gZ4 in ,l-{uize

Caritas' te Sittard. Na een plechtige Eucharistie-
viering in de parochiekerk van de H. petrus te Sit-
tard, hebben wij haar 11 november d.a.v. begraven

op het kerkhof aldaar.

ln het boek der Spreuken wordt ons de ideale
vrouw beschreven. De vrouw, die zich geheel en
al inzet voor haar man en kinderen. De vrouw, dle
zorgend en v'rerkend in 't leven staat. De vrouw,
voor wie niets teveel is, als het gaat om het geluk
van hen, voor wie zij de zorg op zich genomen
heeft.
Dit stuk uit het oude schrift is welhaast letterlijk
val toepassing op haar, van wie wij vandaag af-
scheid nemen. En het doet goed, zo onmiddéilijk
na de dood kinderen aan te treffen, die met zoveet
waardering en respect over moeder spreken.
Het geluk op haar oude dug, toen zlj van haar ge-
liefde en vertrouwde omgeving in de Limbrichter-

straat afscheid had moeten nemen, bestond in het
dagelijks bezoek van haar kinderen of kleinkinde-
ren, in de vriendschap van de mensen om haar
heen, in de trouwe en niet aflatende begeleiding
van de zusters en verpleegsters van 'Huize Caritas'.
Zij leefde graag! Maar toch bracht zij het op de on-
gemakken van haar laatste levensjaren te accepte-
ren en te aanvaarden. Zij was en bleef zoals al-
tljd, de tevreden vrouw. Door haar leven en voor-
beeld heeft zij duidelijk gemaakt wat een geluk
het is 'n Christen mens te mogen zijn. Dót vocr-
beeld moge ons inspireren het kostbaar erfgoed
van ons geloof te bewaren.
It;Ioge zij rusten in de vrede en vreuEde van de Heer.

De familie van de overledene dankt U hartelijk
voor de blijken van medeleven welke zij bii het
overlijden en de begrafenis van U mocht ontvangen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zondag 26 januari 1g7S om 11.80 uur in de
St. Petruskerk te Sittard.

Begr.-Ondern. W. Wauben, Sittard, Tel . g5T2


