
Zij wilde nog zo graag blij1·en leven, 
haar geesr was srerk, maar haar lichaam kon 

nier meer. 
Lieve ma en trotse oma bedankr voor al het 

zorgen voor ons. 

Dankbare herinnering aan 

SIEN SCHEEPERS 
weduwe van 

HERMAN MUNSTERHUIS 

Zij werd geboren te Saasveld op 11 septem
ber 1919 en overleed aldaar op 20 februari 
1997. Na de requiemmis hebben wij haar 
lichaam te ruste gelegd op ons parochie
kerkhof te Saasveld op 25 februari d.o.v. 

Op de leeftijd van JO jaar moest ma haar moe
der missen. Zij was de oudste van het gezin 
en van haar werd verwacht dat ze de taak van 
haar moeder overnam. Toen de gezinssitua
tie het toeliet ging ze buitenshuis werken. Bij 
"Sets zien Toon" was haar laatste betrekking. 
Hier leerde ze pa kennen. In 1948 zijn ze ge
trouwd. Uit dit huwelijk werden 12 kinderen 
geboren. Eén van haar kinderen van nog maar 
net 5 weken oud moest ze ten grave dragen. 
Deze periode was voor haar één van de moei
lijkste in haar leven. Ma haar leven werd ge
kenmerkt door het zorgen voor haar gezin. Ze 
kon toeleven naar het trouwen van haar kin
deren, de geboortes van de kleinkinderen en 

de priesterwijding van haar zoon. Met zijn 
allen waren we blij en dankbaar dat we het 
40-jarig huwelijk van pa en ma samen hebben 
kunnen beleven. 
Als Maria vereerster is ze meerdere malen in 
Kevelaer en Banneux geweest en zelfs één keer 
in Lourdes. 
Het sterven van pa was voor haar een zware 
tegenslag, te meer daar zij toen zelf in het 
ziekenhuis verbleef. Sinds die tijd liet haar 
gezondheid te wensen over. Ondanks haar 
matige gezondheid kon ze genieten van de 
tourtochtjes op zondagmiddag, het puzzelen, 
het kaarten, de bingoavonden en de quizen op 
t.v. Alle bezoekjes van deze en gene stelde ze 
zeer op prijs. 
Tijdens het ziek zijn wilde ze anderen niet tot 
last zijn. Door haar sterke wil en doorzettings
vermogen kwam ze er menigkeer weer boven
op. Ze wilde nog zo graag blijven leven, bij 
Johan en Mathilde zijn, de geboorte van haar 
kleinkind meemaken en de bloemen weer zien 
bloeien in het voorjaar, maar haar lichaam 
kon niet meer. 
Vredig is ze naar God haar Schepper terug
gekeerd. 

Met dank aan allen die aan onze lieve 
moeder en oma aandacht hebben geschonken 
tijdens haar ziek zijn en overlijden. 

Familie Munsterhuis 

SaDS\:eld, 25 februart 1997 


