DEËSIS
Russisch, rond 1700

h.

Wil in uw gebeden

gedenken

GERTRUDIS TEN DIJCK
weduwe van
JOSEPH SCHMEITS

Onze dierbare
overledene werd geboren te Sittard
.l882.
27 december
Zil overleed - voorzien van het
Sacrament der zie,ken - 22 iuni 1977" Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de
H. Petrus te Sittard, hebben wii haar 25 iuni aldaar
begraven.

o zo welbesteed
en zo goed geleefd leven heeft ziin einde gevonden. Al héél iong zii was nauweliiks 14 iaar
kreeg ze als oudste dochter, na de vroegtiidige
dood van haar moeder. de zorg voor een druk
gezin te dragen. ln 1?19 - zil was toen l0 iaar getrouwd - stierf haar echtgenoot en werd het haar
Een lang, een zéér lang, maar een

taak

- in die moeiliike, tiiden zonder enige soci.ale
- haar drie kinderen groot te brengen en

voorziening

een plaats in het leven te bezorgen. Als de sterke
vrouw uit het boek der spreuken heeft zi1 zich door

alle moeililkheden heen geslagen. "Haar kinderen
spreken met lof over haar". (Spreuken 3l)
Tot in haar laatste iaren, toen zii het kruis van een
volslagen blindheid te dragen kreeg, bleef zii een

en al zorg voor haar zoons en schoóndochters, voo!"
haar kleinkinderen en achterkleinkinde,ren. Hun geluk was haar geluk, hun zorg was haar zorg.
Biddend heeft zii haar einde afgewacht, levend
vanuit een niet te schokken geloof. ln dat overgeerfde gelo,of, waarin zij zicË gelukkig voelde ïn
waarin zii in haar lange leven steun, iust en houvast vond, is zii van ons heengegaan. W,i mogen
vertrouwen dat zii nu in de, vrede, en vreugde van
de verrezen Heer voortleeft en daar ons allér voorspree,kster is.
Truke Schmeits-Ten Diick, rust

in vrede.

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

De plechtige, zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 7 augustus a.s. om 1.l.30 uur
in de St. Petruskei'k (Grote Kerk) te Sittard.

