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gaan naar de plaats van GodË verblijf,

naar het huis van de Heer."

ln dankbare herinnering
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E PEETERS

weduwe

van

RENIER KNOBEN

En ook al heeft het haar moeite gekost, zii
heeft zich goed weten in te leven in deze
nieuwe omgeving. De goede onderlinge betrekkingen bij de familie Knoben hebben haar
daar zeker bij geholpen. Haar huis was een
open huis voor de hele familie. Zii hield van
tuinieren en van reizen. Vooral door haar
bijna fotografisch geheugen heeÍt zij nog lang

kunnen nagenieten van haar bui'tenlandse

reizen. Samen met tante Truutje heeft zij een

Geboren 25 november 1907 te Rijckholt.
Overleden 6 juli 1989 te Brunssum.

mooie levensavond gehad.
Mam was een godsdienstige vrouw die haar
steun en kraoht vond in het gebed. Zii had

Na een plechtige uitvaartdienst in de St. Jozet-

een speoiale devotie tot Moeder Maria, wiens

kerk te Waubach op dinsdag 11 juli d.o.v.
hebben wij haar te rusten gelegd op het
R.K. Kerkhof aldaar.

Na een godsvruchtig leven vol dienstbaarheid
en toewijding is zij, in de gezegende leeÍtijd
van 81 jaar, zachl en kalm van ons heenge-

naam zij droeg, eff tot wie zii bad in alle

wederwaardigheden van haar leven.

Bij

haar

vond zij ook de kraeht om de ziekte en de
ongemakken van de oude dag te dragen.
Zij heeft haar taak volbracht, we zullen haar
missen, efl zeggen; bedankt voor alles.

gaan.

Zij was een eerlijke oprechte vrouw die steeds
in tevredenheid haar eenvoud ige levenstaak
vervulde. Eerst thuis op de boerderij, toen
in betrekking en Iater na haar huwelijk in
haar gezÍn. Altijd was zii bereid de helpende
hand te reiken en in nood bii te springen.
Geboren en getogen ín Rijckholt is zij steeds
met haar geboorteplaats verbonden gebleven.
Vooral door de innerlijke band die zii met
haar familie onderhield was dit mogelijk.
Na haar huwelijk kwam zii naar Waubach.

Voor uw meeleven bij het overlijden en de
begrafenis van onze dierbare, zeggen wij u
onze oprechte dank.
+

De plechtige

zeswekend

ienst zal

gehouden

worden op zondag 20 augustus in de St. JozeÍ-

parochie te Waubach om 10.45 uur.
Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel. 311978

