


Wil in ur,v gebeden gedenken

Katharina Elisabeth Schwagers
weduwe van

Peter Paul Joseph Marie Stassen

Onze dierbare overledene werd geboren te
Dusseldorf (Dld.) 3 juni 1900. ZIj overle,ed
voorzien van het Sacrament der zieken te
Sittard 22 mei L976. Na een plechtige Eucha-
ristieviering in de parochiekerk van de H.
Petrus te Sittard, hebben wij haar 26 mei

d.a.v. aldaar begraven.

Ik ga heen om U een plaats te bereiden. En
als ik ben heengegaan en een plaats voor U
heb bereid, kom ik terug om U op te nemen
bij mij, opdat ook glj zult zíjn, waar Ik ben.
Deze woorden van de Heer overdenkt de Kerk
in haar liturgie rond het Hoogfeest van
's Heren Heme'ivaart. Het zljn ook juist deze
woorden, die ons bij de begràfenis vah iemand,
waarmee wij gns zo intens verbonden voelden
eL waalan wjj zo veel hielden, troost kunnen
bieden.
Te vroeg naar menselijke berekening verloor
zlj haar man. Samen met haar dochters heeft
zlj zich dapper door de v,ele moeilijkheden, die
het runnen van een zaak met ztch bracht,
heengeslagen. Haar levenslustig en opgewekt
karakter, waar zovel,en in haar leven van ge-
noten hebben, zljn haar daarbij wel van pas
gekomen.
Haat iaatste levensjaren werden getekend door
het grote kruis van een langzaam maar zeker
voortschrijdende blindheid. Zij heeft ook dàt
kruis moedig gedragen en menigeen, die haar
in deze laatste periode van haar leven bezocht,
kwam graag en met plezier terug, omdat zíj,
ondanks alles, de levenslustige en opgewekte
vrouw gebleven was.

lVij bidden vandaag, dat het woord van de af-
scheidsrede van de Heer in haar in vervulling
moge g?an: Ik zal terug komen om U op tè
nemen bij mU, opdat ook gU zult z1jn, waar
Ik ben.

Els Stassen-Schlvagers, rust in vrede.

De familie dankt U voor uw blijkefl van mede-
leven, welke zij bU het overlijden en de
tregrafenis van U mocht ontvangen.

De zeswekendienst zal gehouden worden zoÍt-
dag 18 juli om 11.30 uur in de Grore Kerk
te Sittard.

Begr. ond. W. Wauben, Sittard, tel. l5Z2


