In de machtig" natuur om mij heen
erken ik Uw grote majesteit, o Heer'

Wil

i,n uw gebeden gedenken

nen

LOUISE ANTOINETTE MARIE
VAN IERSEL
Onze dierbare overledene werd gebor,en te
Waalwijk 1 september

1900.

Zij overleed - voorzien van het Sacrament der
zieken - in het Bejaardenhuis St. Maarten te
Born in de vroeg"dinri%B3. run tweede KerstNa een plechti,ge Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Petrus te Sittard, hebben wij haar 30 dec. 1980 aldaar begraven.

beg

rijpen, zo heel erg veel

ten

goede kan betekenen.
Zij was te zeer een fijne vrouw, zij was

te fijn besn,aard van geest en gemoed
om zich nog in onze ruige en grove

wereld thu'is te kunnen voelen.
ln stilte heeft zij veel goe,d gedaan. Na
jaren en jaren voolhaar ouder wordende moeder gezorgd te hebben heeft zij,
na moeders dood, zich heel in het bijzonder het lot van haar dieptrouwe

broer aangetrokken,,die in haar

zijn

steun en toeverlaat had.

Een uitzonderlijk ho,ogstaande persoon-

lijkheid, een vrouw

van'n

diepe

en
waarachtige cultuur en beschaving, een
diep gelovig mens, zeer bescheiden in

handel en wandel, iemand die nooit
iemand tot last wilde zijn: ziedaar hoe
goede vrienden en kennissen Louise

van lersel typeren.
De laatste jaren van haar leven waren
zwaar en moeilijk. Haar steun zoekend

en vindend in het geloof der

vaderen

en in een gestaag en volhardend gebed, heeft zij het zware kruis van haar

lijden zon'der klagen en zonder morren
gedragen, in de overtu,iging'dat met
geduld en overgave gedragen lijden in
de economie van het heil voor mens
en wereld, ook als deze dat niet kun-

Zij heeft - ook in tijden toen dat vo,or
velen niet meer zo vanzelfsprekend

was - geleefd vanuit een zeer sterk en
onwankelbaar geloof en aan velen een

duidelijk voorbeeld van trouw aan geloof en geloofspraktijk gegeven.

Wij mogen geloven dat zii - na zo'n
lang en zo'n voorbeeldig leven de
stem van de Heer gehoor,d heeft: Treed
binnen in de vreugde van Uw Heer.
Louise van lersel, rust in vrede.

De Íamilie dankt U hartelijk voor de blijken

van medeleven, welke zij bij het overlijden
de uitvaart van u mocht ontvangen.

en

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zaterdag 14 maart 1981 om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Petrus te Sittard.

