


Wij vragen uw gebed voor

Klara Knubben
weduwe van

Hubertus Kleinen
Zii werd te Eygelshoven geboren op 1 5
augustus 191 1 en is, gesterkt door de
Genademiddelen van onze Moeder de
H. Kerk, overleden in de Hamboskliniek
te Kerkrade op 11 augustus 1987. ln
afirachting van de dag van haar verrijzen
hebben wij haar lichaam ter ruste gelegd
op het R.K. Kerkhof te Eygelshoven op
zaterdag 15 augustus 1987.

Tachten kalm is ze van ons heengegaan,
na een liefdevolle verpleging in de Ham-
boskliniek. We willen haar in gedachten
houden zoals we haar voor die tijd ge-
kend hebben: hulpvaardig, goedlachs,
wiendelijk en eenvoudig.
Hetwas iemand die niet thuis bleeÍ zitten
wachten totdat er iets op haaraf l«ruam, in-
tegendeel.Ze ging erop uit, had vele con-
tacten mede door haar prettig karakter
en haar goed humeur.Ze was nlet bang
om een handje te helpen, ook niet als het

langerwas dan enkele dagen zoals bij de
verzorging van zieken. En als je haar dan
wilde bedanken dan maakte ze daar met
een grapje een einde aan.
Als ze zelf eens getroffen werd door
ziekte, pijn of leed dan klaagde ze nooit.
Wellicht heeft ze het nooit zo gezegd, .

maar ze leefde volgens die oude chris-
telijke spreuk: "Niet klagen, maar dragen
en vragen om kracht".
Want ook dat Iaatste hoorde bij haar
leven: vragen om kracht. Trouw bezocht
ze de Heer van wie ze zich afhankelijk
wist, van wieze ookafhankelijkwilde zijn.
En dat zal nu - zo mogen we vertrouwen -
werkelijkheid voor haar worden: thuis-
komen bij God vanuit haar geloof en
veftrouwen op Hem. Het is daarom met
een gerust hart dat we bidden:
Heer, geef haar de eeuwige rust
en het eeuwige Licht verlichte haar,
dat zij ruste in vrede. Amen.

Wij danken U voor de belangstelling,
betoond bij de ziekte, het overlijden en
de begrafenis van moeder.

Kinderen en kleinkinderen

Wij nodigen U uit voor de Plechtige Zes-
wekendienst, die gehouden zal worden
op zondag 27 september a.s. om 1 1.0O
uur in haar parochiékerkSt. Jan de Doper
te Eygelshoven.


