
Biddend hebben wij haar uit handen gegeven, 
In geloof aan God toevertrouwd. 

In dankbaarheid zal onder ons voortleven: 

EMMA MARIA JEANNETTE HONTELÉ 
echtgenote van 

Paulus Adrianus Hubertus Schepers 
Zij werd geboren te Roosendaa l 15 januari 1909. 

Zij Is aldaar overleden in het Franciscus
ziekenhuis 18 december 1974, gesterkt door 

de Hei l ige Sacramenten. 
Vanuit de St. Josephkerk hebben wij haar 

begeleid naar haar rustplaats 21 december. 

Velen zullen haar missen en er moeite mee 
hebben deze vrouw niet meer in hun midden te 
zien. Want haar leven stond in het teken van: 
d ienstbaarheid voor velen, in de eerlijke zin 
van dit woord, in de grootste eenvoud, vrien
delijk en goedlachs waardoor zij bij velen was 
gekend en gewaardeerd. 
Een steun en toeverlaat In allerlei kleine en 
grote zorgen voor haar man. De band en het 
middelpunt van haar kinderen, de groten en de 
kleinen die zich bij haar thuis voelden en er 
heel wat gezellige uren hebben beleefd. 
Een levend antwoord aan velen uit kerk en we
reld die op haar een beroep konden doen tot 
het laatst toe. 

Een vrouw op woe we graag en terecht het bij
belwoord mogen toepassen: een sterke vrouw, 
wie zal haar vinden. Haar waarde overtreft die 
van juwelen, Haar kinderen staan op en prijzen 
haar gelukkig. Maar haar geest en wilskracht: 
was sterker dan haar 1 ichaam. 
Nu is dit rijke leven tot voltooing geb:acht. En 
ze heeft dit zelf gedaan, God biddend en Hem 
dankend zoals zij tot in haar laatste dagen zo 
vaak met blijdschap en trots in zang en orgel-· 
k lanken de lof van God verkondigde bij het 
lief en leed in het leven van do mensen uit de 
Joseph parochie. 
De Heer is gekomen en heeft haar gezegd: treed 
binnen en neem deel aan het feest dat Ik U heb 
bereid. Zo werd deze laatste advent, haar thuis
komst voorgoed. En wij kunnen slechts biddend 
zeggen: Dank je wel voor dit leven, zo boeiend 
en rijk van zorgen en gaven, wij kunnen niet 
beter doen dan met z'n al len iets van jouw le
ven voortzetten. In de vele herinneringen za l 
al les terug tot leven komen en zoals jouw leven 
in God is vernieuwd en bewaard. 

H. Joseph, bid voor haar. 

Voor uw gebed en uw deelneming, betoond na 
het overlijden van mijn lieve echtgenote, onze 
lieve moeder en oma, betuigen wij U onze op
rechte dank. 

P. A. H. Schepers, kinderen en kleinkinderen 


