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vallers ie aanvaarden. Dif blij vertrouwen was in haar leven de vruchl van
haar geloof. Zo kon zij de avond voor

Ter herinnering aan

HUBERTINA SCHRIJEN
echtgenole van
BEISSMAN

de operaÍie mel vertrouwen spreken

WILHELM

De dierbarc overledene werd geboren le

Eygelshoven op 14 april 1930, Zii overleed le
Heerlen op ó april 19ó8 geslerkt door hct sacramenl der zieken. Op l0 april daaropvolgend
we;d zij op het kerkhoÍ te Eygelshoven begÍaven, na een plechlige Eucharislieviering in
de kerk van 5t. lan de Doper.

over de tijd, dat ze weer lhuis zou zijn,
Wij geloven, dat zij nu voor allijd
thuis is bij God, op wie zij heel haar
verlrouwen stelde.
Zo zal zij gestorven voor ons blijven
leven als een voorbeeld van chrislelijke

levensblijheid

en

christelijke levens-

moed. Wij geloven immers dal de dood
niet hel einde is en ons slerven niet

,,O God, r,o" onallfsrondelijk zijn Uw
raadsbesluilen, hoe onnaspeurlijk Uw
wegen". Op een leeftijd, dat de geciachle aan sterven nog niet als een

zinloos.

bare overledene van ons heengegaan

je troost ie vinden. Goede

werkelijkheid bij ons opkomt, is de dier-

er1 onweerslaanbaar overvall

ons de

pijnlijke en niel op le lossen vraag
haar hel waarom, Door haar dood is

grool leed gekomen over haar echtgenool, haar ouders en zus, zwager en
over allen, die haar dierbaar zijn. Hei
zou een onmogelijke laak zijn om le
proberen in deze siiualie mei mensenivoorden lroosi le brengen, De enige
werkelijke Íroosl kunneíwij vinden 6ij
de overledene zelf. Mel dankbaarheid
denken wij terug aan haar leven van

goedheid en blijdschap, van diensl-

baarheid en opofíerende lieÍde. Mel een

blijde vanzelfsprekendheid deed

zij

alles, waÍ vdn haar verwacht werd; in
cjezelÍde blijheid wist

zij de

Íegen-

Lieve echlgenool,

wij

elkaar geleeÍd; probeer
van de herinneiing aan

hebben voor

in de krachÍ
al het goede
ouders,

zoekÍ uw lroost bij de anderen en in
een gebed voor mij,
Mijn dierbare zus en zwager en mijn
goede vrienden, ik gelooÍ, dal jullie
mij nie{ zullen vergelen.

f
De familie Beissman-Schrijen dankt U
hartelijk voor de blijken van deelneming,welkezij bij heÍ overlijden en de
begrafenis van U mochlen onlvangen.
De plechtige zeswekendienst zal plaats vinden
í0.15 uur in de
St. Janskerk le Eygelshoven.

op zondag 26 mei a.s. om

R.K.B.V. Sf. Jozef Ubach over Wormr

