Wil in uw gebeden gedenken

MARIA ELISABETH MEISEN
wed

uwe van

HUBERT JOSEPH MARIE DOLS
Onze dierbare overledene werd geboren te
Nieuwstadt 7 april 1906. Zij overleed - voorzien
van het Sacrament der zieken - te Sittard 17
maart 1986. Na een plechtige Eucharistieviering
in de dekenale kerk van de H. Petrus te Sittard,
hebben wij haar 21 maart aldaar begraven.

ln de morgen van 17 maart kwam er een einde
aan het ziekbed van Liza Dols-Meisen. Trouw
hebben de dochters bij moeder gezeten en gewaakt en haar zoveel mogelijk verlichting gegeven. Driekwart maand vóór haar B0ste verjaardag is zij van ons heengegaan.
Het ,zal voor ons op aarde altijd een geheim
blijven, waarom de ene mens zo maar van het
ene moment op het andere komt te overlijden
en de andere na een soms eindeloos lijkende
lange tijd van gehandicapt en ziek-zijn de dood
tenslotte als ,een bevrijder omhelst.
Wel weten wij dat zij die gezond mogen zijn,
geroepen zijn om hun zieke en lijdende medemens te verzorgen, te verplegen en bij te staan.
En dat laatste is bij onze dierbare overledene
in lnvia op een waardige en respectvolle wijze
gebeu rd.

Voor de vele blijken van meeleven, welke wij
bij gelegenheid van het overlijden en de begrafenis van u mochten ondervinden, zeggen wij u
oprecht dank.
Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekend,ienst zal worden gehouden op zaterdag 26 april 1986 om 18.00 uur
in de Grote Kerk te Sittard.

Terwijl wij opgaan naar het Paasfeest is zij van
ons heengegaan. Wij bidden dat voor haar als
vergelding voor alles wat zij ons gegeven heeÍt
aan ,zorg en toewijding en als vergelding voor
haar zo lange ziekbed, het eeuwige PaasÍeest
van vreugde en vrede in de verrezen Heer al
begonnen is en dat zij vanuit die eeuwige Paasvreugde ons aller voorspreekster moge zijn.

Uitvaartverzorging Wauben Sittard tel ,13572

