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JEZUS ï MARIA t JOSEPH I

,,Wij weten dat gij bij Christus zijt,'
Bid voor de ziel van zaliger

lllaria Hisabetll flubsrtina ]lÍippener,
echigenoote van

Huberl Joseph Knoben
Geborcn le Rimburg í5 Mei 1865. {rad de dierbare
overledene 18 Oc1. l89l in het huweliik me{ Hubert
Joseph Knobcn, Gcd zegende dat huwelijk met 15
kinderen, vàn wie nog 6 ii 't leven zilr, G;dvruchtig
overlJed zij le Wautach den 24 Maàrt 1933 na èe;
langdurig met hel groolsle geduld verdragen lijden,

gèsiepkt door 'l meermalèn onlvangen van dè
Hl._ §acramenlen.

Haar oveplijden, alhoerel hèt needs voorzien was.
is voor haar echtgehoot en hafe kinderen, die zich
0een betere moeder op aarde konden voorstellen, no9
cnverwachls gekomen. Al telde ziJ .rog niet den hoog,
s:.n le3í1ijd, loch kon zij spreken van den weg dór
plrahl, die over krurs en liiden heenvoerl in navólorno
\aa Cnrislus lol de belooning des hemels. Op iesi
Jarigan lceÍri:d verloop ?ij rieds hare goede àuders
.í nog op jiugdigcn lëaíliid werden reeds de zwarèr,u:s roudclri(e ?orlen op l,àFe zwakliè schoud:rs ge-
le0d. ln'r huwelijk gelreílcn Torqde zii steeds àet
llrw:ldin, cn lieíce voor haren echtgenoot en door
h3ar cpaarzàamleid cn grooten ijver-hecÍt zij haar
n;ndaren aen qocd bcsiJ,in welen te verzckcrcÀ,

G:klurs crJ aan de huiselrJka b-.Trchcden deed 7iJ
In haar licÍde voor't huiseirrk we"k, alres mct dé
groolsle toetrijdinO wal ooL maar haar handen konden
doei. Grool was haar gclooÍ. ZrJ wàs cene rechl.
v:ardige vronle vrouw, die aIi,d haar kin:leren heeíl
vccrgetoudan braaf en chrislel;lk iè leven,

Lankmcèdig en gehael en al ondarworpen aan Gods
heilige w,l hècít ze gcCuldig all-s aanóenomen war
Gcd vai haar verlanode.

ln C5risrus Jezus Éeeíl z-. qeloaíd en leeít nu rn
d:n VaJc- en den Toon cn den H,. Gcesr.

Mcgc Gld haa- veiotldcn wJl ziJ all-.s gocd heeít
gcdaln. Daarom bcv:len haar cchlqenoor. k ndeFen,
:tchoonCc?hters en klcinlinderen haan aan in 't Hl,
Mrsoííer Clr priesters cn 't gebad dcr geloovigen.

Zil rusis in vrede en't eeJwige lichl tèrlichtèhaar.
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