Dankbaar aandenken aan onze

lieve moeder en oma

.

HELENA SCHAAF
weduwe van
MATHEUS KITKENS

geboren te Sittard op 12 febr. 189.I. Ze'is overléden 26 dec. 1974 le Sittard na voorzien te ziin
van de zalving der zieken. We hebben haar in
afwachting van die verriizenis te ruste ge'legd
te Sittard op 30 dec. 1974.

Zii heeft lang

temidden van o!.s geleefd. Wii

ziin dan ooli dankbaar, dat wii zo lang zo'n
góede moeder mochten hebben. Ze was een
Ëroeder die trots was op haar gezin. Ze was
zorgzaam en vergat zichzelf . Als het al de
and"eren maar goéd ging, dat was het voornaamste. Dat was haar geluk.
Zorgen ziin haar niet b-espaard gebleven i

ze

werd weduwe, verloor een dochter en een kleindochter. Ze heeft haar gezin door de moeiliike
crisisiaren en de oorlo§ moeten helpen...Maar
in dat alles is ze gegroèid tot de vrouw die we
nu kennen. Een vróuw sterk, omdat zii zich gedragen wist door de Goede God en door de
dankbaarheid van de kinderen.

Ze was ook een christin . Ze bad en God had
een plaats in haar leven. Daarom ook probeerde zà onrecht te verzoenen, leed te verzachten,

zii wist te verge'ven en probeerde te

vergeten.
ln latere iareÀ heeft zii ook Yan veql goede
ding,en van het leven moge .genieten. Daar was
zii àankbaar voor en ervaardre het als een gave,
en niet als een recht.
mogen dan ook vertrouwen .en- geloven, dat
V/ii'nu
zii
àen plaats heeft in het huis van de' he'
melse Vader en dat zii daar nog leeft, omdat

De familie dankt U harteliik voor de bliiken van
medeleven bii het overliiden en de begrafenis.
De plechtige zeswekend,ienst zal gehouden worden zondag 2 maart a.s. om 9 uur in de parochiekerk van de H. Petrus te Sittard.

liefde gewoon niet steiven kan. Vandaar bliift
zii onze moeder en oma, die voor ons ten
beste spreekt.

Begr. ondern. W. Wauben Sittard, tel.

3572

