Wil in uw gebeden
I

gedenken

MARIA SCHMITZ
weduwe van

Laurens Tummers
Onze dierbare overledene

werd geboren te
21 maart

Roermond

1911.

Zij overleed - voorzien van
het Sacrament der zieken
te Sittard 2 mei 1982. Na een
plechtige Eucharistieviering in

de parochiekerk van de H.
Petrus te Sittard hebben wij
haar 5 mei aldaar begraven.

Samen met haar echtgenoot had

zii alles

over voor het geluk en welzijn van haar
kinderen. Daarom was voor haar het overtijden van haar dochter José in 1975 ook

zo'n zware slag.
Naast echtgenote en moeder was zij een
uitnemende zakenvrouw. De zaak en alles
wat daarmee samenhing, was haar lust
en haar leven.
De laatste jaren heeft moeder vooral genoten van haar kleinkinderen. Van deze
vrouw, die wij onze moeder, onze schoonmoeder en onze oma mochten noemen,
nemen wij vandaag afscheid, biddend dat
zij, samen met vader en José, nu moge
delen in de v.olledige paasvreugde van
de verrezen Heer, een vreugde die geen
einde kent, een vreugde die volkomen is.
Maria Tummers-Schmitz rust in vrede.

Als een dief in de nacht, zo overviel haar
de dood. Zeker, zij had meerdere ziekenhuisperioden achter de rug en wij hebben
dagen en uren beleefd, dat wij er helemaal op ingesteld en voorbereid waren
om afscheid van haar te nemen. Maar op
deze late zaterdagavond, na zo'n prettige
uren, samen met dochter en schoonzoon,

De familie dankt,U hartelijk voor

de

blijken van medeleven, bij het overlijden
en de begrafenis.

terwijl alles zo hoopvol uitzag, hielden
wij er geen rekening mee, dat dit sterven

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden zondag 13 juni a.s. om 9.30
uur in de kerk van de H. Petrus (Grote
Kerk) te Sittard.

zo maaÍ ineens kon gebeuren. En daarom
overviel het ons zo.
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