lr

Wil in Uw gebeden gedenken

Marie-Therese van Berkum
Onze dierbare overledene werd geboren in
Hoorn 2 september 1922. Zij overleed in het
ziekenhuis van Sittard, voorzien van het Sacra-

ment der zieken, L4 oktober 1974. Na een
plechtige Eucharistieviering in de Parochiekerk
van de H. Petrus te Sittard, hebben wU haar
17 oktober d.a.v. aldaar begraven.

Een korte verwoestende ziekte heeft in een
paar weken een einde gemaakt aan het leven
van Marie-Thérèse. Voor diegenen, die enkele
weken geleden haar nog opgewekt en dienstvaardig in de winkel bezig zagen, is het een

WU danken U van harte voor het medeleven,

Haar moeder en haar familie staan verbijsterd.
Die Marie-Thérèse, voor wie niets te veél was,
die zich geheel wegcijferde, die geen eigen belang kende en nastieefde, die altijd klaai stond
om t-e helpen, ineens, in een par weken is ze
ten dode toe gesloopt.
Godg wegen zijn onnaspeurlijk. Moeder kan
Marie-Thérèse niet missen, de hele familie kan
niet zonder haar, de klant in de winkel zal

WU nodigen

eerlijke be.langstelling, haar
\ut
heid en sympathie
missen.

dat wij

ondervonden tiidens

de ziekte,

het

overlijden en de begrafenis van onze onvergetelijke Marie-Thérèse.

U vriendelijk uit, ook aanwezig
te zljn bU de plechtige zeswekenviering die
gehouden zal worden, zondag 22 december a.s.
11.30 uur, in de Parochiekerk van de
H. Petrus t,e Sittard.

om

vriendelijk-

WU willen niet vragen waarom. Niemand kan
onS hier op aarde antwoord geven op die vraag.
WU kunnen alleen maar proberen Gods wil te
aanvaarden. In de geest van Marie-Thérèse
willen wij verder onze gang door het leven

gaafl, helpend, _dienstvaardi§, ons eigen

be-

l."rg -en_voordeel nier zoekeàd. En wii- bidden
dat de Heer van leven en dood haar,- die ons
zo mateloos dierbaar was, bij zich moge opnemen _in de plaats van verkwikking, vaï rust
en vrede.

Begrafenisond W. Wauben, Sittard, tel.

3572

