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Voor moeder is

SCHUURMANS
weduwe van

'fohannes Schel
Geboren te Loosbroek 1'5' ian. l-891
en overleden te 's-Hertogenbosch op
15 juni 1971. Begraven op het parochiekerkhof van de H. Moeder Anna
te Hintham op 19 iuni d.o.v.
Moeder heeft haar leven lang hard
gewerkt; zorgzaam bezig met haar
gezin, met haar kinderen. En toen
zlJ een leeftiid had bereikt, waarop
niemand meer van haar kon ver-

wachten,

dat zii nog ,,het een

dit levenseinde niet
Want zti

onvoorbereid gekornen.

GEEEDII{A HENI}BIKA

en

ander" zotJ doen, dééd zli nog méér
dan dat. Aktief en voortvarend van
geest. Wanneer wii in orTze omgeving iemand meemaken, die aI be-

jaaid is, maar toch nog zo bezig,
dan denkt niemand aan sterven
aan het einde. In het leven van zo
iemand (en dat gold wel bijzonder
voor moeder) is er dan nog geen
plaats voor de dood. En toch is ook
voor haar het levenseinde gekomen.
Niet onvoorziert, toen eenmaal de

aard van haar ziekte duidelijk was.

Maar alles bii elkaar toch eerder
dan wii dachten.

heeft reeds vele jaren geleefd binnen
de zekerheid, dat ook haar leven zou
eindigen. Hoe vaak immers heeft zIJ
niet tot 'God gebeden om een zaLige
dood. Mét de dood midden in het
leven staan, waaruit God niet weg
te denken was. Gelovig heeft zli ge-

leefd

gelovig

is ziJ gestorven.

Daarom zal zij voor altijd zlin in de
liefde en vrede van God. Gelukkig

voor altijd. Flaar geloofszekerheid
moge al haar kinderen, familieleden
en kennissen tot troost zrin. Bijzonder ook de kinderen, die haar niet
konden bezoeken en bijstaan in de
laatste dagen van haar smartelijke
ziekte. Maar medeleven en medelijden, van dichtbij of ver àf, het is
een uiting van werkelijke liefdesverbondenheid.

Moge de dierbare overledene, die
ten einde toe in ,God heeft geleefd,
rusten in vreCe.

Voor Uw hartelijke belangstelling
en medeleven bii het overlijden en
de begrafenis betoond, betuigen wii
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oprechte dank.

Kinderen Schel
Kleinkinderen

