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Wil in uw gebeden gedenken

PAULA SALM
weduwe van

ATEXANDER HERTZDAHL

Onze dierbare overledene werd geboren te

Sittard 23 dec. 
.l885. Zii overleed - voorzien

van het Sacrament der zieken - l8 ian.1978.
Na een plechtige Eucharistieviering in de St.

Petruskerk te Sittard, he,bben wii haar op
21 iun. in Heerien begraven.

Een heel bijzondere vrouw is uit ons midden
he,engegaan: Paula Hertzdahl-Salm. Het is nu

biina drie iaar geleden, dat wii in deze zelfde
kerk afscheid namen van haar man, met wie
ze ruim ó3 iaar lang letterliik alle lief en leed

gedeeld had. Zii was een vrouw, die tot haar
laatste levensdag uitzonderliik held,e'r van geest

was, die telkens weer in heel haar optreden
van 'n biizondler fiine beschaving bliik gaf en

die bovenal diep godsdienstig was.

Voortgekomen uit het oude' God,svolk zette
zii - na lang en breed overleg - in de, oorlog
met volle overtuiging de grote stap naar het

Katholieke geloof. Zii had de diepe overtuiging
dat het christendom, dat ziin oorsprong vindt
in het Nieuwe Testament, d,e bovenbouw was

de in het Oude Testament begonnen heilsge-
schiedenis. ln dat Katholieke geloof is zii
gelukkig geweest, heeft ze gelukkig ge'leefd en

is zii in rust en vrede gestorven. Zii heeft voor

velen veel betekend. Velen hebben voor haar
- ook in de moeiliike, dagen, die zii in haar
lange leven gekend heeft - veel betekend.
Wii geloven dat de'ze band bliift nu zii - zo

wél voorbereid en zo vol geloof - is opge-
nomen in de eeurwige vrede en vreugde van

de verrezen Heer.
Paula Salm, rust in vrede.

De familie dankt U harteliik voor de bliiken
van medeleven bii het overliiden en de

beg rafen is.

De ze,swekendienst zal gehouden worden op
zondag 19 maart om 11.30 uur in de St. Petrus-

kerk te Sittard.


