


Vol dankbaarheid gedenken wij het leven van

MARIA HUBERTINA SCHULPEN

echtgenote van wijlen

PETER THEODOOR WESSELS

Onze dierbare overledene werd geboren te
Dieteren, 25 augustus 1896. Zii overleed
voorzien van het H. Sacrament der zieken

- 28 augustus 1976. Na een plechtige Eucha-
ristieviering in de parochiekerk van de H.
Petrus te Sittard, hebben wij haar 1 septem-
ber d.a.v. begraven op het kerkhof aldaar.

Slechts enkele dagen na haar tachtigste ver-
jaardag ging moeder van ons heen, in de
vrede van de Heer. OÍschoon ze lang ziek was
geweest, kwam haar dood toch nog vrij on-
verwacht. Zij was op het sterven voorbereid.
Bang was ze niet in het volle geloof dat de
dood haar zou verenigen met God, de gever
van alle leven.
Moeder had het beslist niet gemakkelijk, toen
vader overleed. Ze stond voor de zware taak
om geheel alleen voor haar drie kinderen te
zorgen. Dag en nacht spande zij zich in voor
haar gezin. Bovendien stond ze voor iedereen
klaar die een beroep op haar deed.
Het laatste jaar van haar leven bracht zil in
lnvia door. Daar viel ze op door haar grote
vroomheid. De mensen die haar bezochten,
zagen haar steeds gewapend met de rozen-
krans. Zij bad veel voor haar kinderen en
kleinkinderen en voor iedereen die zij maar
kende, in het bíjzonder voor de priesters,
aan wie zij al haar geheimen durfde toe te
vertrouwen. Elke dag opnieuw bracht zij een

bezoek aan de kleine kapel van lnvia. Ze
had een grote verering voor Onze Lieve
Vrouw van Smarten, wier beeltenis boven
haar bed híng. Omdat zii zelt door leed ge-
troffen was, was ze begaan met het leed
van anderen. Er ging dan ook geen dag voor-
bij dat ze niet op bezoek ging bij al die zie-
ken die ze in lnvia had leren kennen.
Wii mogen Onze Lieve Heer dankbaar zijn
voor deze vrome en goedlachse vrouw, die
ondanks pijn en verdriet moedig door het le-
ven ging. Laten wij vandaag dan ook bidden
dat moeder, die zoveel voor ons en anderen
heeft betekend, mag rusten in de vrede en
de vreugde van de verrezen Heer.

De familie dankt U allen hartelijk voor Uw
meeleven tijdens haar ziekte en voor Uw blij-
ken van deelneming bij haar overlijden en be-
g raf en is.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 17 oktober a.s. om 11.30
uur in de St. Petruskerk te Sittard.

Begrafenisond. W. Wauben, Sittard, tel. 3 5 7 2


