Ter dankbqr e herininering aan-

Truutje Knoben
Knobenwerd geboren op
27 september 1906 te Ubach over !íorms en overleed
Elisabeth Hubertina Gertruda

op 1 oktober 2004 in Zorgcentrum Heereveld.
Op ó oktober vond, na de plechtig e requiemmis in de
St.Josephkerk te !(/aubach, deóegrafenis plaats aldaar.
Tante Truutje moet een sterk hart hebben gehad, zoals
uit het verloop van haar laatste levensdagen rs gebleken.
Dat z[j een hart van Soud had, dat zich bovendien op

de juiste plaats bevonC, was reeds eerder bekend.

Tante Truutle was het daarmee geseven de gezegende
leeftijd van 98 jaar te óererken.
Op haar verlaardag, 27 september, mocht zy nog de
H. Communie enhet Sacrament der Zieken ontvangen.
De rozenkrans, het gebed dat ztj ontelóare malen moet
hebben geóeden, heeft zij brj die gelegenheid nog mee

kunnen bidden.
Een markante figuur uit !íaubach ís ons ontvallen.
Ruim 92 jaar was zy woonachtig aan de Kerkberg, waar
zr1 een naaiatelier dreef en eén huishouden vorm de mel
haar zussen Maria en Leenlje.
Zy was een ware kunstenares als het er om Sing
kledingstukken te veryaardigen uit te krap óemeten
stoffen of uit oude jurken nieuwe creaties te toveren.
Tot op hoge leeftyd was zi1 eenóekende in de straten
van Waubach als z11 zelfstandig boodschappen ging
doen bU de bakker, de slager en de kruidenier.
Tante Truutje was zeer familieg ezind.
Altud was zibetrokken bU het wel enwee van haar
broers en zussen, en laler, van itaar neven en nichten.

Nieuwlaarsciag vormde traditioneel een dag van
feestelyke ótjeenkomst voor groot en klein in de
gezell$e huiskamer vön Tante Truutje.

Toen zelfstandig wonen niet meer mogelqk óleek,
heeft zrj, vol dankbaarheid voor de zory, waarmee
zrj werd omringd, haar intrek genomen in
Zor gcentru m Heer ev eld.
Cok daar bleef zi1 zeer betrokken met hetwelzyn
vaan haar neve\ nichten, hun kind eren en
kleinkind eren.

ln gevallen van nood wist zU altUd een óeroep te
doen op haar rozenkrans en op het schietgeóedp,

dat

zr1

nog steeds bad,
"Help Maria het is tyd,

help Moeder van Barmhartigheid.
Gi zijt machtig ons van lfiden
en gevaren te bevrijden.
ln steeds dreigender gevaart
moederlief uw kínd bewaar.
Víaar de mens Seen hulp meu ziet,
daar ontbreekt de uwe niet.
Neen, gry kunt de kinderóede toch níet weigeren
zonder reden.
Toon dat gU onze moeder zijt
in des lorcns harden str[jd.
Help Maria het is tyd,

help Moeder van Barmhartigheid."
De familie dankt u voor uw medeleven.

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag l4november 2004 om 11.i5 uur in de
St. Jozeft erk te !íaubach.
Eaí

Crem. Ver. St. Jozef Ubach over Worms Tel. 5311978

