


Wil in Uw gebeden gedenken

ANNA SCHMEITS

wed uwe van

SJENG DIETEREN

Onze dierbare overledene werd 27 okt. 1892 te
Holtum-Born geboren en overleed - voorzien
van het H. Sacrament der zieken - 9 dec. 1981

in Huize Caritas te Sittard. Na een plechtige
eucharistieviering in de parochiekerk van de
H. Petrus te Sittard hebben wij haar 12 dec.
1981 te Sittard begraven.

Toch nog vrij onverwacht is er een einde ge-
komen aan het lange leven van Anna Dieteren-
Schmeits. 89 jaar heeft zij hier op aarde haar
Ieven mogen volbrengen. En een groot deel
van die jaren heeft zij in dienst gesteld voor
haar gezin. Niets was haar teveel wanneer het
ging om het welzijn van haar man en kinderen,
maar ook anderen, die hulp nodig hadden,
konden een beroep op haar doen.
Haar hele leven was doortrokken van het geloof
in de levende Heer. Van Gods' liefde was zij
geheel vervuld. Zij wist dat zij als mens mocht
wikken, maar dat God zou beschikken.
Nu heeft Hij haar tot Zich geroepen om samen
met haar man, die zij 25 jaar moest missen,
gelukkig te zijn in Zijn Rijk van licht en vrede
en om voor ons die achterblijven een voor-
spraak te zijn.

God, wij danken U, dat wij haar zo lang in ons
midden mochten hebben en wij willen haar
danken door het goede voorbeeld dat zij ons
gegeven heeft na te volgen.
ln de gelovige verwachting dat wij elkaar in

Gods' Rijk zullen ontmoeten kunnen wij zeggen:
Anna Dieteren-Schmeits, rust in vrede!

De familie dankt U hartelijk voor uw blijken van
medeleven bij het overlijden en de begrafenis.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 24 januari 1982 om 11.30 uur
in de Grote Kerk te Sittard.

Begr. ondern. W. Wauben Sittard tel . 13572


