


Wil in uw gebeden gedenken

JOHANNA MATHILDE SCHOLTEN
weduwe van

THEODOR SUPPERS

Onze dierbare overledene werd geboren te
Keppeln (W.Dld.) 30 okt. 1891. Zij overleed -
voorzien van 't Sacrament der zieken - 29 okt.
1981 te Sittard. Na een plechtige Eucharistie-
viering in de parochiekerk van de H. Petrus te
Sittard hebben wij haar op Allerzielendag,
2 nov. 1981, aldaar begraven.

Soms hebben mensen een onverklaarbaar voor-
gevoel van komende gebeurtenissen. Zo zei
onze dierbare overledene een week vóór haar
dood, I dagen voor haar 90ste verjaardag, dat
zij geen 90 jaar zou worden. Nog geen twee
dagen daarna werd zij ziek en na vijf dagen
toegewijde verzorging en verpleging door de
zusters van het ziekenhuis en haar dochters,
kwam zij te overlijden, daags voor haar 90ste
verjaardag.
Sinds 1957 heeft zij - aanvankelijk met haar
echtgenoot - later als huisgenote van haar
dochter en schoonzoon op de Bergstraat ge-
woond. Daar was zij - de jaren door - uitge-
groeid tot een gerespecteerde buurtgenote,
waar men graag mee te doen had. Met het
klimmen der jaren werd zij meer afhankelijk.
Haar dochter en echtgenoot hebben haar die
laatste lange periode van haar leven - na het

overlijden van haar man - een warm tehuis ge-

boden, waar het voor haar - dank zii de su-
blieme verzorging - goed toeven was.
Zij was een vrouw van diepe godsdienstzin, van
grote en oprechte trouw aan kerk en geloof.
Ondanks het feit, dat veel familieleden vrij ver
van haar verwijderd woonden is zij toch het
onbetwiste middelpunt van de familie gebleven
en speciaal haar verjaardag en haar bezoeken
aan haar familie in Duitsland groeiden altijd
uit tot feestelijke kleine familie-reunies.
Op de dag dat de kerk al haar overleden kin-
deren gedenkt en voor hun zielrust bidt, dragen
wij haar ten grave. Wij doen dat, met de kerk
biddend, dat zij, omwille van haar trouw aan
kerk en geloof, omwille van alles wat zij aan
ons gegeven heeft, moge rusten in de vrede
en de vreugde van de verrezen Heer.

Mathilde Suppers-Scholten, rust in vrede.

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

De zeswekendienst zal gehouden op zondag
20 dec. 1981 om 11.30 uur in de Grote Kerk te
S ittard.

Begr. ondern. W. Wauben Sittard tel .1g5lz


