Ter dankbare herinnering aan

Juffrouw M. H. LOIJEN
Begiftigd met de Pauselijke onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice
en de Koninklijke onderscheiding Ridder in
de Orde van Oranje Nassau.
Maria Hendrika Loijen werd geboren in Meijel
op 2 december 1904 en overleed op 17 maart
1992, na een werkzaam en rijk gevuld leven,
in het bejaardenhuis ,,Heereveld", gesterkt
door de H. Sacramenten. Ze werd na een

plechtige requiemmis in de parochiekerk

van de H. Jozef te Waubach-Groenstraat, gecremeerd in het crematorium te Heerlen op
20 maart 1992.
,,De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten

zijn gezegend",

"Juffrouw Loijen" was een begrip in Ubach

over Worms. ledereen kende haar als de
vroedvrouw. De zeer deskundige, maar ook

zeer principiële verloskundige kwam lange
tijd geleden vanuit de vroedvrouwenschool
hier werken. En voor haar was dit vak echt

een "roepin§,". Meer dan 40 jaar verzorgde
ze de bevallingen in de streek. Elke dag was
ze op pad per fiets, later met de motor en nog
later met de auto. We kunnen wel zeggen dat

ze bijna de helft van de inwoners van Ubach
over Worms ter wereld hielp komen. ln die
jaren was ze een heel kordate vrouw, die veel
levensbelangrijke beslissingen moest nemen.
Dat gaÍ haar ook een heel zelfstandig optre-

den, wat wel eens "vrijpostig" overkwam.
Maar alles gebeurde vakkundig vanuit de
principes van haar opleiding. Bij dit alles

was juffrouw Loijen zeer gelovig. Elke dag
ging ze naar de ochtendmis en ze pelgrimeerde ook naar Rome en Lourdes. De laatste

jaren werd juffrouw Loijen verpleegd in het
bejaardenhuis "Heereveld", maar door haar
blindheid en doofheid was het heel moeilijk
met haar in contact te komen. Moge zii, die
zoveel mensen ter wereld hielp komen, DU
zelf geboren worden voor het eeuwige leven

bij

God.

Voor uw gebed en medeleven tijdens haar
verpleging in het "Heereveld" en bii haar
overlijden zeggen wij U van harte dank.

DE

FAM ILIE.

De plechtige zeswekendienst, waarbij wij

U

van harte uitnodigen, zal plaatsvinden in de
parochiekerk van de St. Joseph te WaubachGroenstraat op zondag 26 april om 10.45 uur.
Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel.
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