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ln dankbare herinnering aan
FRANS XAVIER, JAN JOSEPH MARIA
SCHOBBEN
echtgenoot van
MARIA CATHARINA SCHORMANS

Hij werd geboren te Ubach over Worms,
1902, en overleed in de verpleegkliniek
,,Schuttershof" te Brunssum op 30 april 1978,
voorzien van het Sacrament der Zieken.
Hij werd begraven op het kerkhof van de
parochie van de H. Joseph te Waubach op
Vrijdag 5 mei d.o.v.

9 Maart

Met de overlodene is oen man heengegaan
die, in de bloei van ziin leven, in en voor de
gemeenschap waarvan hij deel uitmaakte
enorm veel gedaan heeÍt.
Nu hij niet meer onder ons is, zien wii hem
des te soherper in onze herinnering oplichten
als een man van karakter met een
gevoelig hart.

Gedurende meer dan 50 jaren was hij op vele
terreinen actief en heeÍt hij een groot aandeel
gehad in de uitbouw van zijn geliefde
gemeente Ubach over Worms.
Reeds op zeer jeugdige leeftijd geroepen
tot het wethouderschap, trad hij in aansluiting
daarop in vaste dienst der gemeente, laatstelijk
als hoofd van de afd. bevolking.
De vele talenten, die hij van zijn Heer gekregen
had, heeft hij zeer zeker niet begraven:
in ontelbare functie's op sociaal, cultureel,
politiek en geschiedkundig terrein heeft hij ze
in ruime mate en belangeloos in dienst van

zijn medemensen gesteld.
Helaas heeft hij, die nooit ziek geweest was,
niet op latere leeftijd een deel van zijn
bezigheden, waaraan hij zo verknocht was,
in een rustiger sfeer als gepensioneerde
kunnen voortzetten.

Als gevolg van een ziekte heeft hij de laatste
10 jaar van zijn leven, terwijl zijn lichamelijke
en geestelijke krachten steeds verder
afnamen, in gedwongen passiviteit moeten
doorbrengen. Zacht en kalm is hij naar
een beter leven overgegaan.
Hij ruste in vrede
!

De famllie Schobben-Schormans dankt U allen
hartelijk voor de belangstelling, betoond bij de

ziekte en de begraÍenis van onze lieve man
en vader.
+

De plechtige Zeswekendienst zal worden gehouden op Zondag 18 Juni 1978 om 11.45 uur
in voornoemde parochiekerk.

