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kon deze door zijn overlijden geen doorgang
vinden.
Ondanks zijn ziekte klaagde hij nooit, wel
werd hij wat ingetogener; hij droeg zijn ziekte
in alle stilte, zonder er iemand mee lastig te
willen vallen. Een dag voor zijn verjaardag
werd hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis, waar hij toch nog vrij onverwacht over-

Dierbare nagedachtenis aan

PIERRE KNOBEN
echtgenoot van

MARGA BREUER

leed.

Hij werd geboren te Waubach op 21 december

1929 en overleed
St. Jozefziekenhuis

op 6 januari

1992

in

het

te Kerkrade, op de leeÍtijd
van 62 jaar.

Moge hij nu bij God zijn en genieten van
de rust en de vrede die God alleen, aan ons
mensen schenken kan.

I januari 1992, na een plechtige
in de kerk van de H. Jozef van

Vader werd op

requiemmis

de parochie Waubach-Groenstraat,
op het kerkhof aldaar.

begraven

Hij werd geboren en getogen in Waubach.
Hier groeide hij op te midden van vijf broers
en een zus. ln zijn jonge jaren was zijn
grootste hobby het voetballen. Tot aan ziin
pensionering in 1989 heeft hij 43 jaar lang
gewerkt. Slechts 2 jaar mocht hij van zijn
welverdiende pensioen genieten. ln zijn vrije
tijd zette hij zich in voor de parochiegemeenschap, zo was hij 18 )aar lang kerkmeester
en tot aan zijn dood voorzitter van het stichtingsbestuur van het parochiehuis.
Vader was een opgewekte en levenslustige
man, die je graag bijstond wanneer je hulp

Voor uw gebed en medeleven betoond bii
zijn overlijden, zeggen wij u van harte dank.
Echtgenote,

kinderen en familie.
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zater-

dag 22 februari a.s. om 19.00' uur in de
de H. Jozef te Waubach-

parochiekerk van
Groenstraat.

nodig had. Hij hield veel van reizen en hij was

bezig met het voorbereiden van een

reis,

samen met moeder, naar Amerika. Helaas

Begr. & Crem. Ver. St. Jozet U.o.W. Tel.

311978

