


In dankbare herinnering aan

Tiny Ubben-Slaman

weduwe van

Hub Ubben

Tiny, of Trien zoals haar familie haar noemt, werd
geboren te Purmerend op 79 februarí 1932. Zij
ouerleed in het Hospice te Kerkrade op Goede
Vrijdag 30 maart 2078, in de leeftijd uan 86 jaar.
We hebben haar te rusten gelegd op het kerkhof
te Rimburg, na een eucharistieuiering in de kerk
uan de H. Drieuuldigheid te Rimburg op
woensdag 4 april 2018.

De familie is u zeer erkentelijk voor alle
medeleven tijdens het ziekbed, na het overlijden

en bij de uituaart van Tiny.

U bent uitgenodigd uoor de zeswekendienst die zql
plaatsuinden op zondqg 73 mei om 10.00 uur ín
de parochiekerk uan de H. Drieuuldigheid te
Rimburg.
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Gaat niet bestaat niet, had ze van haar vader
geleerd en zo heeft ze zich dapper geweerd haar
leven lang. Met hart en ziel werkte ze in de
verpleging, met name op de Vroedvrouwenschool
in Heerlen en het Heereveld in Waubach. Ze

leerde haar Hub kennen toen die het moeilijk had
na het plotse sterven van zijn vrouw Juul en samen
mochten ze 36 mooie jaren beleven. Samen
hielden van de natuur en trokken er graag met de
fiets op uit. Toen Hub beperkt werd heeft ze hem
trouw bezocht, al was het niet altijd gemakkelijk.

Groot was de leegfe die hU achter liet. Ze voelde
zich thuis in Rimburg en wilde er ook op het laatst
niet weg. Het liefst was ze thuis in haar eigen
vertrouwde omgeving. maar toen dat die laatste
week niet meer ging, kwam ze in het hospice
terecht. Daar is ze in alle rust envredig ingeslapen.

Tiny, we zullen je missen. Je kon je mannetje staan
en hield van een praatje. Je vogels en katten
waren je kind eren. We hadden je graag nog lang
in ons midden gehad, maar nu je zo ziekwas en je
alles uit handen moest geven, zijn we blf dat je
rustig bent mogen heengaan. Gestorven op Goede
Vrijdag bidden we je eenZaligPasen voorgoed toe
bij God thuis.


