


Wil in uw gebeden gedenken

Maria, Francisca, Antonia Schmidt

Netta werd geboren te Sittard 9 november 1900.

Zij overleed vrij plotseling - nog voorzien van
het Sacrament der zieken - te Sittard, 23 jan.
1980. Na een plechtige Eucharistieviering in de
parochiekerk van de H. Petrus te Sittard,
hebben wij haar 26 januari aldaar begraven.

De familie dankt u opreeht voor de blijken
van medeleven, welke zij bij het overlijden
en de begrafenis van u mochten ontvangen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 16 maart a.s. om 11.30 uur
in de kerk van de H. Petrus te Sittard.

Volledig, konsekwent trouw aan de diep gods-
dienstige opvoeding die zij van papa en vooral
van mama gekregen had: zo zouden wij Netta
kunnen type:'en. Zij was er diep van overtuigd
dat er maar één weg is, die de mens uiteindelijk
gelukkig kan maken: de volledige trouw aan
het geloof en de geloofspraktijken en aan de
Kerk, zoals die in het woord van Paus, bis-
schoppen en priesters tot ons spreekt.
Jarenlang heeft zij samen met zus Tilla moeder
liefdevol verzorgd en verpÍeegd, en pas het
laatste anderhalÍ jaar - toen moeder overleden
was - kwam er wat meer ruimte in haar leven
voor het ontwikkelen van familie- en vriend-
schapsbanden.
Zij heeft geleefd in een eenvoud, in een op-
rechtheid, in een diepe godsdienstzin, in'n
offervaardigheid voor kerk en missÍe, voor
priesteropleiding en voor enkel goede werken,
waar de wereld geen weet van heeft en ook
nooit iets van zal begrijpen.
Haar zus Tilla, die zo vele jaren alle lief en
leed met haar gedeeld heeft, en nu alleen
verder moet door het leven, moge zich
gesteund weten door de vriendschap, de
sympathie en het meeleven van nichten en
vriendinnen.
Wij, als parochie, mogen
weten dat wij in haar 'n
in de hemel.

Netta Schmidt,

ons ervan verzekerd
voorspreekster hebben

rust in vrede.


