


Ter dankbare herinnering aan 

Maria Agnes Hubertina Schmeitz 
weduwe van 

HENDRIK HUGO KAMPS 

geboren te Broeksittard 17 juli 1885 en overleden 
te Sittard 16 december 1979 voorzien van het 
H. Sacrament der Zieken. De plechtige uitvaart 
en begrafenis vond plaats op 20 december in haar 

geboorteplaats Broeksittard. 

Moeke is niet meer. Het bericht van haar over
lijden in Huize Mariahof, waar zij ruim 17 jaren 
verbleef bracht grote verslagenheid teweeg bij alle 
bewoners, want moeke zoals zij genoemd werd was 
bij allen zeer geliefd om haar goedheid en een
voud. Zij klaagde nooit. 
God gaf haar een sterk lichaam. Gedure_nde haar 
lange leven heeft zij nooit een dokter nodig _gehad. 
Als kind uit een groot degelijk boerengezrn met 
12 kinderen heeft zij reeds vroeg flink moeten wer
ken. Haar moeder leerde haar goed te zijn voor 
de armen. Vaak werd zij erop uitgestuurd om 
levensmiddelen te brengen bij zieken en minder
bedeelden. 
In het gezin dat zij later stichtte en waarin zij 
gezegend werd met 6 kinderen was zij het middel
punt. Haar kinderen waren alles voor haar, waar
voor zij dag en vaak 's-nachts ploeterde·. 
In het geheim bleef zij aan de armen geven wat 
zij missen kon. Moeder was de goedheid zelf. 
Nog nooit hebben wij een kwaad woord van haar 
gehoord. Zij sprak nooit kwaad van een ander. 
Van leed en verdriet bleef ook zij niet gespaard. 
Zij verloor een dochter van 21 jaar en de oudste 
zoon van 38 jaar terwijl vader reeds 21 jaar geleden 
van haar heen ging. Vol overgave en in diep 
geloof verdroeg zij alle tegenslagen met de woor
den: Gods wil geschiede. 
Tot het laatste ogenblik, toen de ouderdom haar 
sterke lichaam sloopte en haar groot sterk hart 

brak, bleef moeder voor ons de moeder, een uit 
duizenden. 
Zij laat een grote leegte achter. 
Moeder voor alles wat U voor ons deed en voor 
ons betekende en vooral voor Uw prachtig voor
beeld hartelijk dank. God wij danken U dat U ons 
zo een moeder gaf. Dank ook aan alle mensen van 
Mariahof, die zo goed voor haar waren. 

De familie dankt U hartelijk voor uw meeleven 
betoond bij het overlijden en de begrafenis. 

De plechtige zeswekendienst zal plaats hebben op 
zondag 27 Januari 1980 om 10.00 uur in de parochie
kerk van O.L. Vrouw Geboorte te Broeksittard. 

Begr.-Ondern. W. Wauben, Sittard - Tel. 13572 


