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de rechtvaardige zal leven

door de kracht van het geloof.
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+ Ter herinnering aan
I

Maria GerÍruda Wetzels
echÍgenoie van

Frans Peter JozeÍ Douven

Zij werd geboren le Rimburg
9 sepÍember 1889. Na een
gelukkig huwelijk met Frans
Douven, overleed zij aldaar,
goed voorbereid door ge-
looÍsovergave en ontvangen
der sacramenlen, op 27 sepl.
Í971. ln een plechligeEucha-
rislieviering hebben wij van
haar aíscheid genomen en
haar le rusle gelegd op hel
kerkhof Íe Rimburg, wach-
lend op de vollooing door
de opstanding.

,,Goede en gelrouwe knechÍ, over kleine
dingen waarÍ gij lrouw, over grole dingen
zal ik U aanstellen: ga binnen in de
vreugde van Uw Heer". Dit zijn woorden
uil een parabel van Chrislus, die in
volheid op deze goede christen vrouw
toepasselijk zijn. Haar man en haar
kinderen, haar Íamilie en haar dorps-

genofen kunnen diÍ lenvolle beamen.
Ze heeíÍ heel erg goed voor haar gezin
gezorgd; voor haarzelf was alles gauw
leveel, voor haar gezin, en voor haar
gemeenschap was niels Íeveel. Ze was
daarvoor bezorgd iol 't laatsle Íoe, ook
al kon ze niefs meer doen en 'Í niel
meer zo uiÍen. Haar kinderen hebben
haar daarom ook zo lrouw en darrkbaar
verzorgd. Ze hadden gehoopl dit nog
eens Íe kunnen vieren op de gouden
bruiloÍÍ: dat heeÍt nieÍ mogen zijn.
Moge ze ingaan in Gods blijvend
bruiloffsÍeesl, want de omgang met God,
de Írouw aan haar doopsel, de gehechl-
heid aan de kerkgemeenschap, zich ook
uitend in haar trouwe lidmaatschap van
de H. Familie, was een grondplan van
haar leven.
Heer, geeÍ haar de eeuwige vrede.
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Wij dankerr hartelijk voor he+ medeleven
Íijdens de ziekÍe, het overlijden en de
begraÍenis.

Familie Douven

De zeswekendianst zal plaals hebben zondag
7 nov. a.s. om l0 uur in de kerk le Rimburg,


