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U/IL IN UW GEBEDEN GEDENKEN

FRIDA OHLIGER
wecluwe van
LEONARDUS GEURTS
Onze dierbare overledene werd geboren te Walet
(Dld") 13 Íebr. 1900. Zij overleed - voorzien van
het Sacrannent der zieken - te Sittard 29 mei 1986.
l{a een plechtige Huc}'raristieviering in ele dekenale kerk van de l''1. Petrus te §íttard hebben wij
l^laar 31 mei aldaar begraven.
"8e,"! sterke vrouw. wie zal haar vinden? Haar
te bE:ven ! - Zii
staat op als het nog nacht is en deelt leeftocht
uit aan haar gezin" - Zij omgordt haar lenden met
kraeht en maakt armen sterk. Zij merkt, dat haar
onclernem'ingen slagen: 's naehts gaat haar lamp
rriet ult. - Zij gaat de Eangen van haar gezin na
*ir eet haar brood niet in ledigheid" Haar kinderer"l staan sB en prijzen haar gelukkig - : "Veel
vrouwen hebben zich wakker gedragen" maar gij
n;erheft ze alle"" (§preuken, 31 hfst. passlm)
Vijfenveertrg jaar geleden verloor zij door een
n*odlottlg bedrljfsongeval haar man en verloren
=rie kinderen hun vader. In de voor haar onder zo
veel opziehten zo rnoeilijke oorlogstijd en al de
ja.ran daarna, zolang zij actieÍ F:leef rn de zaak,
cntpopie zij zielr als de sterke vrouw, als de
vreuw= waarop de boven geeiteerde uitspraken
uit het boek der Spreuken welhaast letterlijk en
waarele Eaat die van Koralen ver

woerdelijk van toepassing zijn

!

Zij was de kundige zakeRvrouw, die de zaak,
aangepast aan de steeds wisselende tijdsomstandigheden, uitstekend wist te runnen. rnaar bovenal
was zij toch de toegewijde en zorgzame moeder
en opvoedster van haar drie dochtei's. En zij gaf
hun geweterrsvol die opvoedlng, v,raa"rtoe zij zich
in 1923, toen _ze met Leonardus Geurts trour,ude,
verplicht had: Zij was de sterke vrouw, de hard
werkende zakenvrouw, de líeve moeder
Za zulten wij haar in onze gedachten houden.
Ons afscheicl aan haar gaat gepaarel nret een op*
recht gevoel van dankbaarheid, dat wíj haar als
moeder, schoonmoeder en oma mochten hebben
en wij bidden. dat zij na zo'n voorbeeldig leven,
na 'n leven van zo'n onverdroten inzet vCIor haar
dierbaren, nu daar moge zijn, waar geen pi.in en
verdriet, geen ziekte en el!ende meer is, omdat
God zelt daar alles in allen is.
Frida Geurts-OhliEer, rust in o,rrede.
I

De familie dankt U hartetijk voor de rrele blljken
van mede!even bij 't oven[ijden en de begraÍenis.
De plechtige zeswekendienst zal woreien gehouden op zaterdag 12 jul! 1986 orn 18"00 uur in de
Grote Kerk te Sittard.
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