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Licht leidt ons

door het leven.
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MARIA ELISABETH ENGELS
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God dankend voor wat ze voor;:ohs
pèwegst is,.rÍertrouwen wij Hem toe:

'

zieken op Kerstavond 1977 en-gestorven
. 25 februari 1978 1e'Sittard.

we haar
plgchtig uitgeleide om haar ten ruste te leg,!en op-het Sittardse kerkhof.
Zöals deze moeder geleefd heeft, is ze ook
heengegaan: in alle rust, eenvoudig en vol
geloof

1978 deden

dat haar geest de laatste tijd ging nalaten
juist de momenten van ,gebed nog bleef herkennen.

.Geboren 25 januari 1893 te Wersten (Dld.),voorzien van'het §acramënt "der'ernstige

Op woensdag 1 maart

Het geheim van dit vruchtbare leven lag in
de eenvoud, behulpzaamheid, goedheid en
dankbaarheid. Ze voedde dit leven als een
vaak biddende vrouw, die - ondanks het feit

Moeder is goed dt, al missen we haar ! ln
geloof en met een dankbaar hart geven we
haar aan God terug.

Moge zij voor altijd gelukkig zijn bij Hem
rusten in vrede.
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Al is 'ze toevalli,g in Duitsland geboren, zè
heeft haar hele léven in. Sittard gewoond en
de Ehge'lenkainpstraat en
'volóp 'geleefd: in 'iaar
op de - Vouerweg bij
de íaatste twaalf
haar dochter. Ze wAS de moeder van Fien,
Mia, Sjeng en Harry, oma van zes kleinkinderen'.én lien achterkleinkindeÍen: een lieve

vrouw, ineelevend, voor iedereen klaar staand
en altijd.thuis. M,8n kon bij haaraltijd terechtEen helpende hand bij anderen .bieden vond
ze vai*lÍsprekend. Zé wist menben om zich
heen te'vei'zamelen, omdat ze zo goed was.
Deze houding', alsook haarl die,pe geloof in
d'e'zinvolheid van .een.door' God gedragen
be§taan,-. gaf zai door aan al de' haren: zii,
jaar Jang weduwe is geweest.
die-: toch 42 -gewèldig.
dankbaar ge.weest, tot
Zijïis altijd
hét einOe-toe verzorgd te mogen ziin door en
familiekring. Steeds
eigen
haar
temidden van
heeft ze mogen ervaren, dat mell dit..g.raag
vo,or haar déed; Ze was dan ook altijd tevreden.

De familie dankt u hartelijk voor uw medeleven en gebed bij de ziekte en dood van de

overledene.

De zeswekendienst vindt plaats in de H. Hartkerk van Overhoven-sittard op zondag I april

om 11 uur.

