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Gedenkt in uw gebeden en in het
H. Misoffer

JOSEPHINA STITZINGER
weduwe van

Leonardus Martinus Zeevaarders

Geboren te Kerkrade 24 maart 1930 en
overleden op 1 maart 1981 te Kerkrade-
Hopel voorzien van het H. Oliesel.

Een weg door smart en lijden is deze dier-
bare overledene moeten gaafi voordat het
einde van dit aardse bestaan aanbrak Een
noodlottige ziekte richtte haar lichaam ten
gronde zodat de dood als een bevrijding
kon komen.
Zij had - menselijkerwijs gezien - nog niet
de leeftijd om van ons heen te gaan. Et
komen dan allerlei vragen naar het waarom
van dit alles bij ons op. Wlj kunnen er geen

antwoord voor vinden. God weet alles.

Jaren geleden verloor deze dierbare haat
echtgenoot. Dit betekende een zware slag
in haar leven. AIs een goede en zotgzaÍne
echtgenote en moeder heeft zij steeds vooÍ
haar gezin klaar gestaan. Familie en buurt
leefden met haar mee, vooral tijdens haat
ziekte.
Nu hebben wij haar niet meer in ons mid-
den; de apostel Paulus zegt ons echter: "Wij
willen U niet in onwetendheid laten over
het lot der ontslapenen, opdat gU niet

treurt; als de anderen die geen hoop
hebben" (I Thess. 4.13.) De dood is im-
mers de overgang, naat een ander be-
staan.
Wïj denken ook aan de woorden van
Jezus zelf: "Ik ben de Verrijzenis en het
Leven. Wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven."
(I loh. LL.25.)
Kinderen en familie leeft verder in vrede
en gedenkt mij in je gebeden.

Zij ruste in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor uw
medeleven haar betoond.

De plechtige zeswekendienst zal gehou-
den worden in de parochiekerk van de
H. Pastoor van Ars op zaterdag 11 april
om 19.00 uur.
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