Wil in uw gebeden gedenken
ANNA MARIA MEERTS
weduwe van
Theodorus Maria MeuÍÍels
echtgenote van
Arthur Joseph Cremers
Onze dierbare overledene werd geboren

te Sittard B juni 1917. Zij overleed 13
juni 1982 te Sittard. Na een plechtige
Eucharistieviering in de parochiekerk
van de H. Petrus te Sittard hebben wij
haar 16 juni aldaar begraven.

jong kwam te overlijden en zij een kind zo
vroeg zag sterven. Maar in haar tweede huwelijk heeft zij vele jaren gelukkig mogen samen
zijn met haar man. Zij was zorgend en beminnend te midden van ons. En het zal voor ons
allen een zware opgave zijn, zonder haar verder te moeten leven.
Wii bidden, dat de goede God haar - als
beloning voor haar goedheid, voor haar inzet
en liefde - bij zich moge opnemen en dat zij
bij God ons aller voorspreekster moge zijn.

Anna Cremers-Meerts, rust

in

vrede.

Het zal voor ons mensen altijd een geheim
blijven waarom de ene mens een lang en
slepend ziekbed moet doormaken en tenslotte
de dood als een bevrijding uit piin en leed
ziet naderen en waarom de andere mens zo
maar van het ene moment op het andere komt
te overlijden. Al wisten wij allen dat onze
dierbare overledene veel klachten had over
haar gezondheid, toch is haar plotseling heengaan voor ons, die de vorige week dinsdag
haar 65ste verjaardag met haar gevierd hadden
en haar nog vele goede jaren hadden toegewenst, heel onverwacht gekomen.
Wij zullen haar missen, die goede, zorgzame
en zo toegewijde echtgenote, moeder, schoonmoeder en oma. Zij heeft veel verdriet gekend
in haar leven, vooral toen haar eerste man zo

De familie dankt U hartelijk voor de blijken
van medeleven bij het overlijden en de
begrafenis.
De zeswekendienst zal gehouden worden op
zaterdag 31 juli a.s. om 19.00 uur in de Grote
Kerk te Sittard.

Begr. ondern. W. Wauben Sittard tel .

13572

