Wil in uw gebeden gedenken
MARIA ANTONIA MARTHA MARX
echtgenote van
THEODOOR MEULENERS
Onze dierbare overledene werd geboren te
Sittard 17 nov. 1920. Zij overleed - voorzien
van het Sacrament der zieken - te Sittard 10
febr. 1981. Na een plechtige Eucharistieviering
in de parochiekerk van de H. Petrus te Sittard
hebben wij haar 14 febr. aldaar begraven.

"Haar zonen staan op en prijzen haar

gelukkig, haar man staat op en roemt haar:
Veel vrouwen hebben zich wakker gedragen,
maar gij overtreft ze alle".

Als kostersdochter was zij jaren en jaren héél
nabij betrokken bij het dienstwerk van haar
vader zaliger, eerst in de Grote Kerk en later
in de §t. Michielskerk. Daarvan bracht zij in

haar huwelijk een zo zeer sterke en geregelde
geloofspraktijk mee. Zo graag nam zij deel
aan de bedevaarten naar Kevelaer en Wittem.
Zij heeft door haar onbaatzuchtige inzet, door
haar hulpvaardigheid en vriendelijkheid héél
veel voor heel velen betekend, op de eerste
plaats natuurlijk voor man en zonen, voor

schoondochters en kleinkinderen, maar ook
voor heel velen buiten deze kring.
Wíj bidden, dat de Heer van leven en dood,

die haar tot Zich geroepen heeft, haar moge
opnemen in zijn rijk van liefde en vrede en dat
zij, die op aarde zó goed voor ons was, nu
vanuit de hemel onze voorspreekster moge zijn.
Tonia, rust in vrede.

(Spreuken 31, 28 en 29)

Een heel bijzondere vrouw, een voortreÍfelijke
echtgenote, een voorbeeldige moeder is van
ops heengegaan, of om de woorden van haar
eigen man en zonen in de mond te nemen:
een fantastische vrouw was zÍj; een betere
moeder bestaat er gewoonweg niet.
Maanden en maanden hebben wij gezien hoe
haar krachten het stukje bij beetje begaven,
hoe haar lichaam langzaam maar zeker gesloopt werd, hoe haar vitaliteit alsmaar minderde. Bij al de ellende, die zij te doorstaan
had, kwam er geen klacht over haar lippen.
"Het zal wel zo moete[", zei ze. Wij, die met
velen - want zij had zo veel kennissen en
mensen die met haar bevriend waren - dit

De familie dankt U hartelijk voor de blijken
van medeleven en deelneming bij het overlijden
van de dierbare overledene.
De zeswekendienst zal gehouden worden cp

zondag 5 april a.s. om 10.00 uur in de
Michielskerk Markt Sittard.

St.

proces gevolgd hebben en geprobeerd hebben

héél kort bij haar te blijven en haar tot steun
te zijn, wij allen hebben groot respect voor
haar gekregen.

Begr. ondern. W. Wauben b.v. Sittard tel.

13572

