Ter dankbarè herinnering aan

bii processies, maar ook door haar regelmatig gebed voor velen en daadwerkeliike steun

FIEN TOENBREKER. MEIJS

aan buren, zieken en naasten. Hoevole problemen werden niet in haar keuken opgelost.
Hoevele kaarsen stak zij niet op voor allerlei
mensen voor wie zii in stilte bad en ofÍErde.
Van iongsaÍ heeft ze als oudste van zes kinderen hard moeten werken in de slagerij van

weduwe van

HUB TOENBREKER
Maria Hubertina Josephina Toenbreker-Meijs

werd geboren op 5 iuli 1911 te Maastricht en
overleed in het bejaardenhuis Heereveld te
Waubach op 24 december 1993, voorzien van
de H. Sacramenten en omringd door de lieÍdevolle zorgen van haar kinderen. Zii werd, na
een plechtige requiemmis in de parochiekerk
van St. Joseph te Waubach-Groenstraat, begraven bij haar man op het parochiële kerkhof
aldaar.

EEN KIND IS ONS GEBOREN....

Juist in deze kerstdagen, waarin we

onze

Íamilièbanden uitdrukkelijk beleven, moeten
wij afscheid nemen van onze moeder, die altijd

een warm en hartelijk thuis voor ons bood
en ons steeds in hechte eensgezindheid bewaarde. Wij zijn dankbaar voor een goede
moeder en oma, die zo belangstellend met
ons meeleefde en zo begaan was met haar
kleinkinderen. En daarom missen wij haar
intens. Wij weten dat Kerstmis haar lievelings-

Íeest was. De laatste twintig jaar hielp zi.i bij
de opbouw van de kerststal in de kerk en ze
was doordrongen van een diep en rotsvast
geloof in de Verlosser en in Maria, Zijn mo6der. We kennen haar niet anders dan als
vanzelÍsprekend kerkeliik. Zij beleefde haar
líeÍde voor de Heer niet alleen in de kerk
oÍ bij de opbouw van het Toenbreker-rustaltaar

haar vader en in de zorg voor broerljes en

zus.ies. Na haar huwelijk hielp zij haar man
in het aannemersvak, dat ze mee uitbouwde

tot een degelijk en bekend bouwbedrijf.

Door

de vele contacten met monsen kreeg zij ook
een enorme mensenkennis en wiisheid.
Tegenslagen in het leven, leerden haar steeds
mèer op God te bouwen on te vertrouwen.
Zij moest een kind en later ook haar man
teruggeven aan God, Moge zii hen nu terugzien bii God, want dezer dagen bezingen wij
toch telkens weer die wonderbare ruil:
Gij Heer deelt ons mens-zijn en neemt ons
op in Uw goddelijk leven.
Heer, gsef haar de eeuwige rust. En het
eeuwige licht verlichte haar. Dat zii ruste
in vrede. Amen.

Voor uw gebed 6n medeleven bij haar heengaan uit dit leven, zeggen wij u van harte
dank.

Klnderen en klelnklnderen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden in de parochiekerk van St. Joseph
te Waubach-Groenstraat op zondag 6 Íebruari
om 11.15 uur.

