


Het Land van Hoop en Glorie is
werkelijkheid geworden vrlor

WILHELM JOSEPH SCHRODER
weduwnaar van

Maria Caro!;ina Muys

Geboren te Brunssum 23 september 1888.
Overleden in het Verpleeghuis te Brunssum

gesterkt door het sacrament van de zieken,
7 april 1979. Wij hebben hem te ruste ge-

legd op het kerkhof te Schinveld
11 april 1979.

De psalmist zegt : Ons leven duurt zeventig
jaar of als wij krachtig zijn, tachtig jaar.
Hij heeft de gezegende leeftijd van meer
dan negentig jaar mogen bereiken. Er kan
in die tijd veel jammer en verdriet zijn,
want de harde werkelijkheid van het leven
wordt ons niet gespaard.

Een actief leven van een temperamentvol
mens is ten einde. Hij heeÍt samen met zijn
echtgenote, heel wat zorgen gekend om
een groot gezin voor en onder de oorlog,
veel en hard heeÍt hij daarvoor moeten wer-
ken. Naar best vermogen heeft hij gepro-
beerd zijn taak te vervullen en zijn verant-
woordelijkheid te dragen, veeleisend voor-
zelt en voor anderen. Hij was een goede
brave vader, die steeds alles voor ons is
geweest, zijn kracht puttend in dat een-
voudige maar sterke gelooÍ.

Bij de latere rust in het leven heeft hii
kunnen genieten van het goede, dat het
leven bood. Een bijzondere vreugde vond
hij in zijn tuin en zijn bijen. Door de goede
verzorging van zijn huisgenoten heeft hii
een mooie oude dag gehad. De laatste ja-
ren echter hadden geest en lichaam veel
geleden onder de kwalen van de ouderdom
en wij willen God danken, dat Hij hem van
dit alles heeÍt bevrijd, en hem heeÍt taten
delen in het eeuwig geluk, waar het altijd
Pasen zal zijn.

De familie dankt U hartelijk voor de blijken
van deelneming ondervonden bij het over-
lijden en de begrafenis van hem die ons
zo dierbaar was.

De plechtige zeswekendienst zal plaats heb-
ben op zaterdag 19 mei 1g7g om 19.00 uur
in de kerk van de H. Eligius te Schinvetd.


