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.JèZUS Maria Joseph

Gedenk in LIu.e gebeden de ziel y;n 1,61;qs.

Huberl Joseph Knoben
\IerJe-oprjchter cn uouJcD juh.l,rris der tI Familie

weduwnaar v.:n
r'./iaria El isabeth Huberti na Höppener
g(huren 5 Mei 1863 te Waubach cn aldaar cort_
r r uchrro..owleden 6 Ianuari 1946, op der, feesïdoo
val de ii. Driekorringen. in den geze[enden ouclerl

don: van bijna 63 jaar.

I)ere rnan, wiens geireele le\en ééo bliimoedighejdran geest en hart was, wjens sch<,onsie :deaàl _
naast de onvranLeibare, rotsvast€ liefde tot God _
l,ovendieil gelegen u.as in de liefde tot zijn reeds
\ roeger on(slapen crhtgenoote, zrjn trirrderen en klein_
xrnderer, deze boven alles oprcehte man, is uit drtirren Leengegaan en LeeÍt rr.r eerr l:ort r)raàr roet oe_
rluid gedragcn Iiiden, na meerrnalen voorzien te z:in
varr de H.H. Sacramenteo d<r Srerren.len, zijn ziel
aan derr Schepper teruoqeqeven.
V,,r de 15 l,em rloor Cod gescl)onJ cn kirrcleren, waar-
\an de grootste helft hem rerds naar jret beter levenz:in voorafgegaan, heeft lril herr, cl:c Irem hesoaard
hl., en rloor ,roesleil it\.er. !ot !,oe(lc ledeu van'Kerk
, r1 ilraatscharpu \\et(n op te Ioedcn.
Írr z;1n ciagelijkscir Rozenkransqcbed en kcrkbezoek
It'gdc Irii gaaÍne alles rn h,rndrrr v,rrr Hern, clie alles
l,eschikt en tot !ijr) Iaatsten a<lerrtocht getuigde hl
! an _ziin groot vertrouEerr ior Go.l en ?ijn liere Moe-
der Maria.,,Àlles zoo God srii" met deze rvoordm
sloor hij dit lange vrrrchtbare I.,t rn at.
Vrarwel lier e Varler, besrc OI.,, I Wij zullen U nim-
mer rergeten. I{eb dank r.oor Llive lreÍde err goedheid.
On:e liefde zal weJerkeerig ziin, nu cn voir altijd.(iri hebt een goedcn strrTd gestrerien, Uw loopbaan
voll,racht, het gelouf hewaard err d.t,rrcm is (leiroon
der gerechtigheid Uw cjeel.

Rust in vrede en tot weerziensl


