om je heengaan treuren wii
om wat je was zijn wii dankbaar

Dankbare herinnering aan

TRINA KNUBBEN
weduwe van

Antoon Smeets
Ze vuerd geboren te Waubach op I april 1909
en overleed te Heerlen op 7 november 1988.
Op 11 november d.o.v. hebben we afscheid

van haar genomen in de St.
Waubach en haar

Jozef

kerk

te rusten gelegd op

te

het

parochiekerkhof aldaar.
Het heengaan van onze Iieve moeder en oma
heeft ons en velen met ons, laten voelen hoe
broos en kwetsbaar wij mensen zijn, onbeschut en machteloos tegenover de dood.
lnderdaad, tijdens haar lange leven hebben

heel velen ,,'t Trina van d'r Kntib" ontmoet
en leren kennen in ,,haar" winkel . Ze hoorde
zo helemaal bij Waubach; ze hoorde zo helemaal bij haar winkel. Met hard werken heeÍt
ze dit bereikt en toen ze niet meer kon zorgen voor anderen, toen was ook haar leven
voltooid.

Wii zijn dankbaar dat we haar lang in

ons

midden mochten hebben en voor het voorbeeld wat zii ons gaf. Want juist in deze
dagen ervaren wij heel sterk wat mensen voor
elkaar kunnen betekenen aan steun, kracht
en troost; in stille aanwezigheid, in het herinneren van verhalen en gebeurtenissen, in

een helpende hand bij wat gedaan moet worden. Moeder was er altijd, ze was er voor ons
en voor zoveel anderen. ..
Met eerbied en genegenheid blijven we dan
ook aan haar denken:
Je hebt je strijd ten einde toe gestreden
tot God je riep. Hij nam je bij de hand.
Hij heeÍt geluisterd naar je vurige gebeden,

je stap voor stap geleid naar het

Beloofde

Land.

En naast de droeÍheid, die we moeten dragen,
is er het weten: God heeÍt je bevrijd.
Hij gaf ons niet het antwoord op ons vragen,
maar schonk ons uitzicht op Zijn eeuwigheid.

Voor uw meeleven met ons in deze
zijn wij U oprecht dankbaar.

dagen

Kinderen, klein-

en

achterkleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 17 december 1988 om
19.00 uur in de parochiekerk van St. Jozef
te Waubach.
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