
Ter dankbare hcnnncring aan 

PETRO~t:LLA MARIA VAS SCHAUK 

weduwe van 

Martinu~ Welten 

7.ij werd getxncn te Asten op 8 juh 1911 en overleed te 
Geldrop op 18 no,·ember 1993. 
Op 23 november hebben wij tijdens een plechtige 
Eucharisucv;ering afscheid van haar i;cnomen in de St 
Uici~crk te 1-.lierlo-Hout en t.nr l.1cllaam te ru5tcn 
gcleg:l op het parocbiekerld!of aldaar. 

f<,'u::" en vrcdtg is = !Leve moeder en oma van on< 
hC<'nj!C~a:tn 

Omgeven. door haar kin,1ercn en kkinkinderen. heeft 
111 het tijdelijke leven bier op aarde vcrv.isseld voor net 
eeuwige leven hii God. 
Bewust heeft zij noj? afscheid genomen. 
Ti.idcns het ontvangen van hei H. Sacrament der Zic
un en de H Conununie ging 7.iJ. 1oals 1.c 1.clf zei. 
"naar Cl:17.C vader"'. 
Het was goed 7.0. 

Moeder was een 1orpame en gocdaardtge \Touw. 
De eenvoud sierde haar. 
Zo• was \OI liefde en belangstelling voor haar kinderen 
en kleinkinderen en stond altijd voor alles en iedereen 
kLrnr. 

Nel wa.s een diepgelovige vrouw met een rotsvast ver
trnuw'Cn in Maria. 
G111ag ging 7!! daarom op bcdevaan naar Ommel. 
fn haar Rozenkrans had 1ij altijd bij de hand. 

Ruim 25 jaar gaf zij haar hcste krachten in de kerk en 
pastorie. 
\1ct veel voldoening en ple1ier keek ziJ op die tijd 
terug. 
Sinds enige tijd was zi1 verbonden met de paroclue via 
de kerktelefoon, daar heen 1c kort maar ook veel van 
genoten. 

Breien. haken en handwerken waren zoal haar hohh1c,. 
Veel sokken zi)Il door haar vaardige handen )'ema:ikt. 
Ook puzzelen en kaanen deed zij graag. 

Moeder> ge1.0ndhc1d werd de laatste jaren langzaam 
maar Leker minder 
Toch k aagc'e ze "iel 
.l.c wr<: zich =,Teven door de ilcfdcvolle zorgen ,.an 
haar kinde..,.n en hu1111gc:no1en. 
Want ruim 4.~ jaar van h:w leven heeft moc<kr 111 de 
Slcgcrsstraat gewoond. 

Ondanks ons verdriet om dit afscheid zijn wii onze 
lieve moeder en oma eeuwig dankbaar vóor alles wat 
ZIJ voor ons gedaan en bet~kcnd heeft 
Wij mogen geloven en vertrouwen dat ój nu lhllls mag 
ZIJD bij God waar ZiJ nu mag gemeten van bet WCCr7ÎCn 
van vader. 
Daarom kunnen wij mei halll' nggen: "Het is goed 10•. 

Rust m vrede! 

Voor uw medeleven bij het o,·erhjden van onze lieve 
moeder en oma 7.1jn wij u zeer dankhaar. 

Kinderen en kleinkinderen. 


