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ELIZABETH MARIAAINE
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echtgenote van

NICOLAAS CHRISTOPH KLOPPENBORG

Onze dierbare overledene werd geboren te Gro-
ningen 12 juni 1894. Zij overleed - voorzien van
de H.H. Sacramenten - te Sittard, 11 april 1984.

Tijdens een plechtige Eucharistieviering in de
St. Petruskerk te Sittard op 16 april d.a.v. heb-
ben we bijzonder voor haar gebeden en haar de
laatste eer bewezen.

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

We kenden haar als een verantwoordelijke moe-
der en grootmoeder. Met veel zorg heeft ze de
opvoeding van haar kinderen ter hand genomen
ondanks voortdurende ziekte, vooral in de eerste
jaren. Ook wist ze nog, naast deze zware taak,
tijd te maken voor haar medemensen in nood.
Basis en bron van dit arbeidzame en vruchtbare
leven was ongetwijfeld haar geloof. Ze vras een
gelovig mens, die regelmatig tijd maakte voor
gebed en bezinning. Ze leefde bewust en tot
aan het einde was ze geïnteresseerd in hetgeen
er in de wereld gebeurde. Na de dood van haar
man heeÍt ze nog lange tijd alleen geleefd. Maar
ook toen ze doof werd bleeÍ ze intensief coniact
houden met haar kinderen, kleinkindei'en en vele
bekenden door het schrijven van brieven, wat
ze graag deed. Na een langduríge ziekte is ze
nu van ons heengegaan. Ze is in vrede terug-
gekeerd naar Hem die haar heeft gschapen en
die ze heeft gediend in haar leven. Mogen we
haar voorbeeld van inzet en toevrijd:ng en van
gelovig vertrouwen navolgen. Dat ze zo in onze
herinnering mag blijven. Moge ze zelt nu daar
zijn, waar geen pijn en zorg, geen ziekte en
verdriet is, geen smart en dood meer zi.!n, maar
waar alleen vrede, vreugde en blijdschap zijn,
omdat God zelf daar alles in allen is.
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