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,,Zij zijn niet waarlijk dood,
die in ons harte leven."

P. A. De Génestet

IN MEMORIAM:

EMI\IA KEULERS-VAN DE VYALL

Blijft ín Uw gebeden en gedachten,
de herinnering bewaren aan

Emma Keulers-van de Wall.

Zij werd geboren te Venlo ,21 januari 1893.
Op 26 oktober 1922 huwde zij met

Pierre Arnold Keulers,

die haar op 6 maart 1955 door de dood ontviel.
Zij overleed zacht en vredig op zaterdag
25 mei 1985. Haar dood was even zacht als

haar leven.

Uit haar huwelijk werden twee kinderen ge-
boren, Pierre en Emmie, die ze haar hele
leven met grote zorg en liefde heeft omringd.
De 30 jaren van haar weduwschap heeft ,-i)
met grote voldoening en toewíjding samen-
gewoond mei haar dochter en schoonzoon Jo
die zij als haar eigen zoon L,èschouwde.
Op 2 juni 1981 schreef zij op 88-iarige leeftijd
haar geesteiijk testament. De inhoud hiervan,
klvam bij haar vrij onverwachte dood, aan
het licht.

Haar karakter en eenrroud wordt in dit schrij-
ven ten voeten uitgetekend. Bewust neemt zij
afscheid van allen die haar zo dierbaar waren
en dankt ieder voor alles wat hij of zij gedaan
heeft om aan haar hoge leeftijd nog inhoud
en Ievensvreugde te schenken. Emmie en ,Jo
hebben haar tot op de laatste dag met grote
liefde en opoffering verzorgd.
llaar vreugde en dankbaarheid ging ook uit
naar haar zoon Pierre, haar schoondochter
Ali en vooral de kleinkinderen.
Met recht rnogen we zeggen, dat zij een goe-
de moeder en een lieve oma was. Moeder
Keulers was een wijze, sterke vrouw. Zorgen
en verdriet bleven ook haar niet gespaard.
Uit haar rotsvast geloof putte zij de kracht
om de tegenslagen in het leven te accepte-
ren en moedig te dragen.
Zij heeft ons geleerd, hoe wij moeten leven
en sterven.
Dank, goede moeder en oma voor alles wat
je voor ons gedaan en betekend hebt. ,J ij
was de Liefde, het Gedu ld en 'Ce \tVijsheid.
Levenslang zullen we U missen. In de palm
van onze hand staat Uw herinnering Eeschre-
ven. Klankloos zullen we wenen in de sche-
rneríng, maar met de hoop en de vaste
overtuiging dat U de eeuwige vreugde bent
i ngegaan.
Flust zacht lieve moeder en vier met Uw
lieve echtgenoot, die U is voorgegaan, de
eeuwige bruiloft bij de Heer.
De Heer van leven en dood zal moeder be-
lcnen \1oor haar goed en welbesteed leven.

De plechtige zeswekendienst'zal plaatsvinden
op zondag 7 juli a.s. in de St. Jozefkerk ie
$/aubach orn 10.45 uur.


