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Wil in Uw

gebeden gedenken

MARIA ELISABETH SCHETBERG
weduwe van
GERARDUS HUBERTUS TIILMANS

Onze dierbare overledene werd geboren te Sittard
l8 januari 1895. Zii overleed - voorzien van het
Sakrament drer zieken - 27 ianuari 1976. Na een
plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van
de H. Petrus te Sittard, hebben wii haar 30 ianuari
d.a.v. begraven op het kerkhof aldaar.
Wat was het voor moeder nog een fiine dug, nu

nauweliiks 14 dagen geleden toen zii temidden van
haar kindieren en kleinkinderen haar 81ste veriaardug mocht vieren.
Het feest was voor haar helernaal geslaagd, toen
zii nog via de telefoon een gesprek mochf hebben
met haar zoon Sieer vanuit het verre Californië.
En toch dachten wii op die dag, dat het wel eens
haar laatste veriaardag in ons midden ko,n ziin.
Deze zo vitale, Zakenvrouw, die haar leven lang
ge,en ziekte of gebrek gekend had, maar altiid voor
haar gezin en zaak gewerkt had, toonde niet meer

die vitaliteit en die energie die wii van haar

ge-

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

wend waren.

Veel leed heeft zii de laatste periode van haar
leven te dragen gehad, eerst toen zii haar man verloor, later toen zii haar dochter en schoonzoon

sterven.

zag

Tot de laatste dag van haar leven is zii, zelfstandig,
in haar vertrouwde omgeving bliiven wonen. En àt
klom haar leeftiid, zii voeldre zich niet oud.
Zii laat_ ons een voorbeeld na van inzet voor gezin
en .zaak, van we,rklust en plichtsbetrachting, van
eerliik en oprecht geloof eà trouw aan tóit< en
godsdienst.

Wii bidden vandaag, dat zii, die

zóveel voor ons

betekend heeft, nu samen met vadler, met Siert en
en met Siors mag rusten in de vrede van de verrezen He'er.

Begr. ondern. W. Wauben Sittard,

tel

.

3572

De

zeswekendi,enst

zondag

zal gehouden worden op
11.00 uur in de, kerk

7 maart a.s. om

van de H. Michiel (Markt) Sittard.

