
Bindels Uitvooriveuorging 045 521 I 337



Ter dankbare herinnerinS aan

at/r,.* g/r"ffi,-ï/
weduwe van

Vrr-A"*eVr**
Maria Agnes Snrlders-Schaffrath is geboren in Herbach
(D) op 99 januari 1914 en overleed, gesterkt met de
H.Sacramenten, omringd door de zorgen vdn haar Íamilie

en een liefde,tolle verpleging, in het zorgcentrum
Neere'reld op I madrt 9003.2\ werd op ó maaft, na een
plechtise uitvdartmis in de St.-Josephkerk te \íaubach-
Groenstraat, begraven by haar man op het parochiële

kerkhof aldaar.

Voor r-w gebed enmedeleven brl haar overllden,
danken w1 u oprecht.

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in

de parochiekerk van St.-Joseph te Waubach-Groenströat
op Paaszondag 20 april om 11.'15 uur.

Geboren als meisje op eenóoerder4 in Herbach, verloor
Agnes op 14-jarige leeft1d haar moeder en zo moesl ze,
van jongs af, aan het heft in handen nemen. ln een tr.1d

dat nog alles handmatig geóeurde, werden zowel de
huishouding als het buitenwerk op de boerderry door
haar geregeld. Zetro\twde in 1949 met de molenaar uit
Rimburg en zeÍle hail werkzaam leven verder. 7e kreeg

drie zonen en later vrlf kleinkinderen en zes
achterkleinkinderen. Ze leefde inlens mee met hun
vreugde enverdriel en zeverheugde zich tot het laatst

over de komst van nieuw leven. Haar handen stonden
nooit stil: ze hield van bakken en handwerken. Haor
handen vouwden ztch ook dil«v1ls in gebed. Want
Agnes was een diepgelovige vrouw die zonder entge
gemaaktheid hel le'ten nam, zoals God het gaf. Ze
leefde mee met de parochies in Rimburg en vanaf 1977
in !íaubach. Zeer graag ging ze naar de Boerinnebond,
die later de LVB en nog later TlyaclteÍ werd. Agnes had
een meelorcnd hart en was erg betrokkken bU de
gemeenschap. De deur stond meestal open, vroegeí op
de molen in Rimburg, maar ook onlangs nog in het
zorgcentrum Heereveld. Gastvr! en blq ontving ze
bezoekers. Het was mooi dat we als familie nog allemaal

samen haar 89É verlaardag konden vieren. \íe nemen
afscheid in dankbaarheid voor deze goede rrtoeder,
oma €n overgrootmoeder.

!íy donken ook allen die haar hebben brlgestaan.


