


Na een leven vol toewijding aan God en zorg
voor de medernens is op vrijdag 7 november

1986 in de Ltlckerheidekliniek te Kerkrade
overleden

I\IIARIA SCHOBBEN
geborgn .op J0 september 1897

wed uwe van

Pierre VanderBroeck

Zij werd op woensdag 12 november, na cen
plechtige Eucharistieviering in de parochie-
kerk van de H. Jozef te Waubach, begraven

op het kerkhof aldaar.

Van ons is een moeder heengegaan die de
eerste twee geboden, waarvan immers de an-
dere zijn afgeleid, daadwerkelijk heeft opge-
volgd, zoals dat aan haar door de Kerk werd
voorgehouden: Gij zult de Heer uw God be-
minnen met geheel uw hart en uw naaste
gelijk uzelf .

Het eerste gebod vervulde zij door haar dage-
lijkse gang naar de kerk. Ging zij als jeug-
dige naar de kerk om haar vader te helpen
met zijn werkzaamheden als koster, later ging
zij uit liefde tot haar Schepper en om deze
liefde door haar voorbeeld over te dragen aan
anderen.
Het tweede gebod volgde zij op door de zorg
voor haar i.linderen en haar steun aan allen
die een beroep op haar deden. Deze zorg-
zaamheid moet diep in haar geworteld zijn
geweest, want in de periode dat haar geest

niet meer zo helder was, speelde de ongerust-
heid over anderen haar nog door het hoofd.
Kenmerkend hiervóor waren haar woorden:
,,Koom, ver gont noa heem, want de tant en
de mam zint alling."
Zij heeft waarachtig geen gemakkelijk leven
gehad. ln 1939 verloor zij haar man en bleef
zij achter met de zorg voor haar 4 kinderen,
die zij, ondanks de moeilijke oorlogsjaren cn
de wispelturigheid van de jeugd, opvoedde
tot godsdienstige mensen. Daarnaast had ze
a!s kantoorhoudster van de P.T.T. steeds een
open oor voor de moeilijkheden van anderen
en hie[p ze waar ze kon.
Deze vrouw was een voorbeeld voor allen die
een op God en de medemens gericht leven
willen leiden. Wi.i zijn Hem dan ook dankbaar
dat we haar zo lang in ons midden mochten
hebben en zijn ervan overtuigd dat Hij haar
in Zijn rijk heeft opgenomen.
Mam, het was moeilijk aÍscheid te nemen,
maar wij worden gesterkt door de gedachte
dat je je taak hier op aarde goed hebt vervuld
en daardoor de eeuwige rust hebt verdiend.

Wij danken u allen voor de deelname aan de
Eucharistieviering en uw medeleven en be-
velen moeder aan in uw gebed.

Kinderen VanderBroeck

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 21 december a.s. om 10.45 uur in de
parochiekerk van de H. Jozef te Waubach.
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