


Wil in uw gebeden gedenken

HUBERTINE WILLEMS
wedurve vaÍr

Henk van Berkum

Onze dierbare overledene werd geboren in
Sittard 22 oktober 1896. Zlj overleed - voorzien
van het Sacrament der zieken - in het zieken-
huis van Sittard 25 aprll 1975. Na een plechtige
Eucharistieviering in de parochiekerk- van de
H" Petrus te Sittard hebben wij haar aldaar be-
graven 29 apríl d.a.v.

Wij vertrouwen iat zli nu samen met vader en
met Marie-Thérèse over ons waakt en voor ons
bidt"

W. Wauben, Sittard, tel. 3572

Wij danken U van harte voor het medeleven
dat _wij ondervonden tiidens de ziekte, het
overlijden en de begrafenis van onze onver-
getelijke moeder"

WU nodigen U vriendeliik uit ook aanwezis re
zljn hij de plechtige zeswekenviering die geh'ou-
den zal worden op zondag 29 juni a.s. om
11":-10 uur in rle H" petruskeik te Sittard.

De zwaarste slag, die onze dierbare overledene
kon treffe_n, trof haar 'n half jaar geleden,
toen haar lieve Marie-Thérèse kwam te tterven.
Dit verlies kon zlj niet te boven komen. Zij
was in haar jonge jaren nóg eens door een zwaar
leed getroffen, toen haar-echtgenoot - vééI te
vroeg naar menselijke berekening - kwam te
sterven. Maar tóén had zij de spankracht om
met alle energie en wilskracht, dià in haar was,
voor haar vier kinderen op te komen en hun
toekomst veilig te stellen. 

-

Zij heeft, ]o lang zli enigszins kon, gewerkt en
geploeterd -voor haar kinaeren. Van óe zonnige
kant van het leven heeft zij eigenlijk noo"it
kunnen .genieten. En toen zil- - ei"nOeiijt - dé
zaak helemaal in de handen van de kinderen
koq overgeven. maakten de kwalen, die haar
oude dag vergezelden, voor haar en haar om-
gg.vi.ng hgt leven dikwijls moeilijk en zwaar.
qU haar heengaan, dat voor haàr zelf en uào,dre haat dierbaar waren, een verlossing werduit veel lijden en verdriet, bidden wU, ïat deHeer haar moge opnemen in de plaíts 

-waa,
geen verdriet en geen pijn,_ geen lèed en zorg
nge,r Tijn, .maar waítr enkel Írede, vreugde en
DhJdschap _is, omdat de verrezen Heer zell, d,aat
alles in allen is. Begrafenisond.


