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Maria Anna Hubertina
Rompelberg
weduwe van

PeleÍ Joseph TÍUbèls

Zii ,11s,6 geboren 25 maart 1895

te Gronsveld en overleed te
Ubach over Worms in het
Bejaardencentrum,,Heereveld"
op 2. juni 1980, voorzien van de
H. Sacramenten der zieken-
De uitvaartdienst en begraÍenis
had plaats in de parochie te
Nieuwenhagerheide op 26 juni.

zii besteedde slechts het allernoodzakelijkste
voor zich zelÍ en toen ze tenslottg weer alleen
was, na de dood van haar man in het beiaar-
denhuis, vond men in haar vertrek geen over-
tollig meubel oÍ pronkstuk.
Maastricht, waaÍ ze zolang woonde, bleeÍ
haar dierbaar. Vandaar erÍde ze de tongval,
een ongekunsteld gelooÍ en een groot ver-
trouwen op Onze Lieve Vrouw.
Zi.l was geen geleerde dame, en als ze soms
wat heftig reageerde, dan was dat onbewust,
want tientallen jaren had zii zich als meisie
moeten handhaven tussen Íabrieksvolk.
Ze had een hart van goud.
Pijn is haar in de laatste zieKeweken bs-
spaard gebleven en met de beste groeten van
de pater, die haar biistond en van heel
,,Heereveld" aan Onze Lieve Vrouw, is ze van
ons heengegaan. Moge de Heer zijn dienst-
maagd, die over het kleine getrouw was, nu
opnemen in de grote vreugde.

Voor Uw medeleven, bij ziekte, overlijden en
begraÍenis danken wii U harteli,k.

Famille Trubels

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag, 3 aug. a.s., om 1l-00 uur,
in de parochiekerk van het H. Hart van Jezus
te Nieuwenhagerheide.

De grote meisiesjaren van onze overledene
gingen voorbil met eentonige Íabrieksarbeid
in de jaren van lange werkdagen, karig loon,
zonder ziekenÍonds of andere sociale voor-
zieningen.
Toen eindeliik het huwelijksleven kwam,
mocht zij de vreugde van het moederschap
niet meer beleven, maar in de zorg vooÍ het
huishouden was zii vlijtig, zuinig, proper en
trouw.


