Wie de Hecr vreesl, gaal het
goed aan hel einde, (Eccl.
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Bidl mel ons voor

Maria Calh. Knubben
echÍgenole van
HERMAN JOSEPH GERARDS

ogenblikken uiÍ, De laaÍsÍe jaren van
moeders leven werden geleislerd door
een wankele gezondheid. Alles waÍ haar
geeslelijk toÍ een síerke en verheven
vrouw had gemaakt, werd daardoor ook
aan heí wankelen gebracht.
Vader en kinderen deed heÍ pijn een

Ze werd geboren op ,3 jan. 1893 le Brunssum
en gaÍ aldaar haar leven lerug aan God op
9 februari 1973, voorzien van h6t Sakrament
der zieken.

leven zo te zien aÍbrokkelen.
Maar één ding liet God haar loch: hel
verÍrouwen in Zijn uiteindeli,ike barm-

Een goed mens is van ons heengegaan.

aan de zin van haar besÍaan, bleeí
moeder bidden en hopen.
Op 9 Íebruari in de avonduren waren
we samen geluigen hoe haar einde
kwam als een ruslig slapen, als een
onmerkbare overgang van dil leven
naar een beler leven bij de Heer.

Opgegroeid in een

lijd van soberheid

en hard en lang werken, stichlle moeder met haar man een grool gezin.
Die jaren werden door crisis en oorloE
bijzonder zwaar. Maar als een lichiend
voorbeeld ging moeder allen voor in
vertrouwen op God. Hei gaf haar de
moed Íe werken en le zwoegen, een
lhuis Íe scheppen waar ieder zich ge-

lukkig voeldàl Met groÍe helderhéid

van geest en mel een sfalen geheugen
leidde ze man en kinderen, zorgde ze
dat ieder zijn plichi kende en volbrachl. Toen de kinderen hun weg in
hef leven gevonden hadden werd hel
huis van de ouders heÍ lelkens terugkerende cenÍrum om elkaar le onÍmoeten. Allen beseÍien hoe goed moeder ons door de jaren had geleid. Blij
en gelukkig zag ze telkens naar deze

hartigheid. Ondanks alle angsÍ en twijíel

Man en kinderen, zien met lieÍde Íerug

op het leven vatr 'n gelukkige

vrouw.

Wij danken U allen voor hel medeleven ondervonden tijdens de ziekle, bij het overlijden
en de begrafenis.
FAMILIE OERARDS.KNUBBEN
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