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Wil in uw gebeden gedenken

MARIA QUADACKERS

weduwe van

Martin Cobben

Onze dierbare overledene werd geboren te Aken

31 oktober 1898. Zij overleed - voorzien van het

sacrament der zieken - te Sittard 1B januari

1982. Na een plechtige Eucharistieviering in de

parochiekerk van de H. Petrus te Sittard hebben

wij haar 22 januari aldaar begraven.

Met diepe ontroering nernen wij vandaag aÍ-

scheid van onze lieve moeder. schoonmoeder en

oma. Zil zal in onze herinrrering blijven voo'tleven
als de vrouw. die werkelijk maar één doel in haar

leven kende: het geluk van allen. met wie zij zich

verbonden voelde. En na de dood van haar rnan,

met wie zij 41jaar lanE lieÍ en leed deelde, waren

dat haar kinderen^ haar schoondochters en

schoonzoons en haar kleinkinderen .Zii ging hen

voor op de weg naar het echte geiuk van de

mens. door haar voorbeeldige trouw aan kerk en

geioof . cloor voor hen een voorbeeid te zijn van rn'

zet. ofÍervaardigheid voor eikaar en arbeiCzaarn'
heid. door voor hen in alles een heei groct i/GOr'

beeld te zijn.
i{et kruis van een praktisch volslagen blindheicl

dat zij te dragen kreeg. heeÍ1 haar laatste levens-
jaren overschaduwd en niet gemakkelijk ge-

maakt. Al haar kindr:ren - maar vooral Lene en

Harry - die bij moeder waren blijve n wonen, --
hebben zich ingezet. haar oucle rJag dragelijk te

maken en kleur te geven.

Haar dood kwam voor ons onver\lacht. ttlaar wij

weten. dat zij - derze mceder par exceilence --
voorbereid was op de grote cntmoetinq met de

Heenran leven e rr ciood en Caarcm geven wlj haar

nu voi vertrouwen uit handen en ieggen wij haar
neer in de handen van rie ievenrje GocJ, i-.icldend

dat zij moge ruslen in vrede en ons aile r vcor-

spreekster mose, zijti.

ile tamiiie ciankt l,.i ha:r'tciiik vo,;r de veic i,'iriken

'lan mcdelerren, welke:zii l.ril ite;l ovelil;ritt't e[r iic
uitvaart van U mochl ii11li;i1ii':ieil.

De ple chtrge zeswckerr,:jtetisi ;.ai wcirlt:n qehtil-
derr oo z,:rndag 7 inaart 1981 ,:ni 11.lil-! ulrr in de

qrctc kr:r'k.


