


Wilt in uw gebeden gedenken

Maria Josephina Hubertina
Schnackers
echtgenote van

Pieter Joseph Hubert Loo

Zij werd geboren op 13 april 1907 te Simpel-
veld. Zij overleed, gesterkt door de HH. Sacra-

menten, op 24 januari 1994 te Landgraaf.

Wij namen afscheid tijdens de plechtige uit-
vaartmis in de parochiekerk H. Jozef te

Landgraaf op 29 januari 1994.

Bijna 57 jaar getrouwd stierf ma na twee dagen
van afscheid nemen. ledereen in ons gezin
heeft dat op zijn of haar wijze kunnen beleven.
Daar was zij blij en gelukkig mee. Wij als
kinderen zijn dankbaar om het leven, dat pa
en ma samen hebben gehad. Wij zijn erkente-
lijk voor alles, dat zij ons hebben meegegeven
aan liefde en levensvreugde. Wij voelen het
verdriet van het afscheid, maar wij zijn ook
blij, dat haar verder lijden bespaar.d is geble-
ven.

Ma groeide op in een groot gezin. Daar leerde
zij om niet voor zichzelt te leven maar om reke-
ning te houden met de ander. Dat trachtte zij
ook op ons over te bren gen. Zij genoot ervan
om met mensen samen te zijn. Haar vrolijkheid
en blijmoedigheid werkte aanstekelijk. Zo was
zij een graag geziene gast en kwamen mensen

met plezier naar haar toe. Zaj hield van het
leven en deelde met pa een zekere levens-
kunst en vrolijkheid. Met pa samen was zij,
zolang de gezondheid het haar toestond, het
centrum van het gezin. Kinderen en klein-
kinderen en allen die van haar hebben gehou-
den, zullen haar niet vergeten.

Hard werken was voor ma een vanzelfspre-
kendheid. Dat hoorde bij haar leven. Geen
werk ging zij uit de weg.Gezin en boerderij
vroegen veel van haar. Toch verloor zij zich
niet in het werk. De persoonlijke aandacht
voor pa en voor ons stond voorop. Door alles
heen bleef zij de zorgzame moeder.

Ma was een gelovige vrouw. Zolang het haar
gegeven was, behoord e ze samen met pa tot
de dagelijkse bezoekers van de parochiekerk.
Ook in het bejaardentehuis was de kapel een
vertrouwde plek. Zaj was dankbaar voor het
leven, voor pa en voor ieder van ons. Zij was
dankbaar, dat zij 57 jaar samen mochten zijn.
Daar dankte zaj God voor en al haar zorgen
liet zij bij Hem achter. Vol vertrouwen geven
wij haar aan haar Schepper terug. Moge de
Heer haar een plaats geven in zijn hemels
Vaderhuis. Moge zij rusten in vrede.

De familie dankt allen hartelijk voor alle steun
en medeleven, ervaren bij het overlijden en de
uitvaart. Zij nodigt uit tot deelname aan de
plechtige zeswekendienst in de parochiekerk
H. Jozef te Landgraaf op zaterdag S maart
1994 om 18.00 uur.


