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Ter dankbare herinnering aan

MARIA DUBISLAV
weduwe van

Leo Robroek

Zij werd geboren op 23 augustus 1928 in
Rimburg en overleed gesterkt door het sacrament
der zieken in het ziekenhuis te Heerlen op 15
augustus 2000. Na een plechtige requiemmis op
19 augustus werd zij begraven op het kerkhof
van de 5t. Jozefparochie te Waubach-Groenstraat.

Afscheid nemen doet pijn, zeker van een moeder.
We zullen haar nu gaan missen, met haar sterven
verliezen we een thuis. Verliezen we een zorg-
zaam mens.
Moeder werd geboren in Rimburg maar haar
getrouwde leven heeft ze in Waubach door-
gebracht. Samen met haar man kreeg ze 4 doch-
ters. Door de zwakke gezondheid van haar man
is ze al vroeg gaan werken in het bejaardenhuis.
Maar ook daar buiten bleef ze zorgzaam bezig in
de eerste plaats voor haar man, maar ook voor
haar kinderen en kleinkinderen. Het heeÍt haar
dan ook veel verdriet gedaan toen haar man in
1983 op S8-jarige leeftijd kwam te overlijden.
Een grote steun om dit verdriet te verwerken
vond ze in haar geloof. Vooral bij het H. Hart

vond ze sterkte voor haar leven. Want het was
niet altijd gemakkelijk, het leven heeft haar ook
door andere zaken die ze heeft moeten meema-
ken getekend. Dat heeft ook haar doen en laten
beïnvloed.
Toch bleef ze steeds zich zoÍgzaam inzetten voor
de anderen via het Zonnebloem werk. Het zie-

kenbezoek gaf haar leven een invulling, ze vond
het prettig om iets voor mensen te kunnen bete-
kenen.
Zelf kon ze toch ook genieten van verschillende
dingen, de keren dat ze naar Lourdes is mogen
gaan deden haar veel goed, bij Maria kÍeeg ze

weer nieuwe kracht, maar ook kon ze genieten
van de kleine dingen die ze voor anderen kon
doen.
Moge, nu zij op het feest van Maria Ten

Hemelopneming is gestorven met Maria, in de

hemel worden opgenomen en daar weer samen
zijn met haar man die ze zo heeft gemist.

Hartelijk dank voor uw gebed en medeleven bij
haar ziekte, sterven en haar uitvaart.

Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag
24 september om 11.30 uur in de kerk van de H.

lozef te Warrbarh-droenstraat.
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