Wil in Uw gebeden gedenken
MARIA WILHELMINA ZINKEN
weduwe van
Jan Gerard Schmeits

Onze dierbare overledene werd geboren te
Sittard 17 november 1902. ZIi overleed plotse-

ting

nog voorzien van het sacrament

- te Sittard

der

11 oktober 1975.
Na een plechtige Eucharistieviering $ -dq .farochiekerk van óe H. Petrus te Sittard, hebben
wij haar 15 oktober d.a.v. aldaat begravenzieken

;;;; v?n Mineke Zinken
Met de plotselinge
is weer -één van die markante stadgenoten
heengegaan. Zli kende Sittard en de SittardenareÀ a-ls weinig anderen. Daar had zlj in- haar
druk leven als- zakenvrouw ook ruimschoots
de kans voor gekregen. Haat vele klanten
waren voor haa{ echt bekenden, ja meer nog,
echt vrienden geworden.

Deze opgewekte,

bedrijvige,

-

De familie dankt U voor uw blfiken van medeleven, welke zij bl-i het overliiden en de

begrafenis van

U mocht

ontvangen.

levenslustige

vrouw, kón zo intens van het Ieven genieten,
en door haar opgewekt karakter, haqr meeleven met de vièugden en het verdriet van
haar familie en stadgenoten, heeft zij een echt
haar ook in staat
mooi leven gehad.
-leed Dit heeft
dat" zii te dragen kreeg door
eesteld het
àe dood van haar man en haar dochtertje te
boven te komen.

De zeswekendienst zal gehouden worden
30 november om 11.30 uur
van St. Petrus te Sittard.

in de

op
parochiekerk

Maar het was niet alleen haat opgewekte
aatd die haar haat leed deed overwinnen'

zli vond bovenal haat troost in een echt en

tuíaarachtig leven van geloof en gebed. Daarbij
waren in -de laatste periode van haar leven de

kleinkinderen haat vreugde en troost.
WU bidden vandaag, dat de Goede God haar
bii zich moge opnemen in de vrede en de
vr-eugde van tle verrezen Heer, en dat_ zij samen
met man en dochter onze voorspreekster mag
zijn.

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

3572

