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Wil in uw gebeden gedenken

EMMA SCHMITZ
weduwe van

JAN BEUSMANS

Onze dierbare overledene werd geboren in Rescheid
(Dld.) Zii overleed - voorzien van het Sacrament der
zieken - in het zie,kenhuis van Sittard l4 maart 1975.
Na e,en plechtige Eucharistieviering in de Kapel van
het ziekenhuis te Sittard, hebben wii haar dinsdag 18
maart aldaar begraven.

ln alle eenvoud ziin de vele iaren van haar leven
voorbiigegaan. De inhoud van haar leven is eigen-
liik in drie woorden te vatten.
Beschaving, geloof en dienstbaarheid.

Zii was 'n vrouw van 'n uitzonderliike beschaving.
Haar geloof was diep en echt. Zii leefde vanuit

het geloof in de Heer Jezus Christus. Toen zii ziek
werd en piinliike behandelingen moest ondergaan,
kwam er geen klacht over haar lippen.

Vanuit haar geloof in Jezus Christus, dlie van zich-
zelt ze'i dat Hii niet ge,kom,en was om gediend te
worden maar om te dienen, heeft zii 'n leven geleid
dat helemaal stond in het teken van de dienstbaar-
heid. Dienend, zor§f enrd voor anderen, altiid be-
dacht op de mensen, met wie ze zich verbonden
voelde., is zii door het leven gegaan.

Wii danken God voor dit gave lever, voor dit voor-
beeld van waarachtig Christen-ziin, drat zii zo veel
iaren aan ons gegeven heeft.

ln het geloof, waarin zii geleefd heeft, is zii ge-
stolen. Wii mogen vertrouwen, dat de Heer van
Ieven en dood haar ontvangen heeft met de woor-
den: "Treedt binnen in de vreugde van Uw Heer".

Emma Beusmans-Schmitz, rust in vrede.

Begr. ondern. *. ;en Sittard, tel . 3572

De familie dankt U harteliik voor de bliiken van
deelneming bii het overliiden en de begrafenis.

De plechtige zesweken,dienst zal gehouden worden
zondag 25 mei a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk
van St. Petrus te Sittard.


