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Wilt in uw gebeden gedenken

Pieter Joseph Hubert Loo

weduwnaar van

Maria Josephina Hubertina Schnackers

Hij werd geboren op 8 maart 1907 te Hoensbroek.
Hij overleed, gestrekt door de HH. Sacramenten,

op 1 7 juni 1 996 te Waubach- LandgraaÍ.

Wij namen aíscheid tiidens de plechtige uitvaartdienst
in de parochiekerk St. Jozef te Waubach-LandgraaÍ op
21 juni 1996, waarna hij te rusten werd gelegd op het
kerkhof.

ln alle rust is Hubert Loo overleden. Hij was gereed. Na
het overlijden van zijn vrouw Fiene in januari 1994 was
hij stil gewoÍden. Hij miste haar, want ziiwarcn 57 jaaÍ
samen gelrouwd geweest. Zij waren zo vergroeid ge-
raakt mel elkaar. Samen hadden zij het goed gehad.
Ze waren zo gelukkig met hun gezin. ln haar laatste
levensÍase had hij haar zo lieÍdevol vezorgd. Hij was
niet van haar zijde geweken. Nu moest hii alleen verder
en dat viel hem zwaaÍ. Gelukkig waren er ziin kinde-
ren, maar zij konden zijn vrouw niet vervangen.

Hubert Loo was een man, die algemeen geacht en ge-
respecteerd werd. Hii was vriendelijk en oprecht, een
boer in hart en nieren, die hield van zi,n vee en van zijn
land. Hij bezat een gezond verstand en gaÍ bli.ik van een
zekere wiisheid. Hij kon een evenwichtig oordeel geven,
niet vooöarig en streng, maar mild en zacht. Hij bezat
ook een gouden humor en kon steeds de vrolijke kant
van de gebeurtenissen belichten. Nooit liet hij zich daar-
bij verleiden tot goedkope spot. Hij wist daarentegen
mensen altijd de waaÍdering te schenken, die hen toe-
kwam. Daarom voelde men zich in zijn omgeving veilig
en had men graag met hem te maken. Kinderen ervoe-
ren dat eveneens. Zij zochten zijn gezelschap op. Niet
voor niets was hij voor de kleinkinderen een bi.lzondere
opa, aan wie zij een goede herinnering bewaren.

Wij geven Hubert terug aan zijn Schepper. Hij was een
zeer gelovig mens. God had een vaste plaats in zijn
leven en altijd heeft hij getracht zijn leven in die relatie
te plaatsen. God zal hem dan ook zeker herkennen als
ziin trouwe dienstknecht. Wij mogen verder geloven, dat
hij nu herenigd is met zijn lieve vrouw. Dat weerzien zal
een bijzondere vreugde zijn. Moge Hubert rusten in
vrede.

De Íamilie dank voor alle steun en medeleven, ervaren
bij het overliiden en de uitvaart. Zii nodigt uit tot deelna-
me aan de plechtige zeswekendienst in de parochiekerk
St. JozeÍ te Waubach-LandgraaÍ op zaterdag 3 augus-
tus 1996 om 18.00 uur.


