


ln dankbare hei'Ínnering aan

MARIA F.G.L. SCHIPHORST
wed uwe van

HENRI Itr.M. PITZ

Zij werd geboren op 29 augustus 1894 in

Schiedam, stierf op 1 april 1982 in Huize
Caritas te Sittard en is op 6 april 1982

begraven op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Ja, we zijn wel oud geworden . . .

Maar, we willen het nog niet zijn...
Toch, als regel gaat het samen

in die ene, lange lijn !

Al leven wij
niet meer in de beste conditie,

toch horen wij
tot de dragers van een traditie. . .

Zoals eens de Zieners ën Profeten,
maar. . . velen willen dat niet weten.

Ja, in onze oude ogen
is het soms zo duister

Heer, oRze God,
eens toch hopen wij U te zien

in Glorie en volle luister.

Dit schreef zij in het Kontaktblad
voor de bejaarden in okt. 1979.

ln het knusse kamertje van Caritas, in de zon,
tussen de bloeiende planten, waar ze zo van
hield, stierf ze, snel, alsof ze niemand overlast
wilde aandoen. Kort tevoren informeerde ze nog
hoe vve het maakten.
Eigenlijk is ze gestorven zoals ze geleefd heeft,
snel, alert, met een grote, warme belangstelling
voor alles en iedereen. Ze was rechtlijnig, zeer
vroom en vredelievend. Feilloos zag ze de
bezwaren van het steeds ouder worden en altijd
is ze dankbaar geweest voor de vriendschap en
de warmte die ze gedurende een verblijf van 17

jaar in twee bejaardentehuizen ondervond.
De taak, die ze na de dood van haar dochter
Paula op zich nam om met de vier kinderen intens
mee te leven, heeÍt ze ontroerend mooi volbracht.
Maria Pitz-Schiphorst is niet meer, maar de
herinnering aan haar zal onuitwisbaar zijn.

God geve dat ze nu is waar ze zo graag wilde
zijn: bij God, bij Maria en bij allen die haar lief
waren en haar voorgegaan zijn.

De familie dankt U hartelijk voor de blijken van
medeleven bij het overlijden en de begrafenis.

Begr. ondern. LV. Wauben Sittard tel .13572


