
Ter dankbare herinnering aan 

Hendrikus Stephanus Buschers 
echtgenoot van 

Johanna Gerharda Pierik 

Geboren te Bentelo 22 november 1918 is hij, gesterkt door 
het H . Sacrament van de zieken van ons heengegaan op 

16 september 1981. 
Zijn lichaam hebben wij toevertrouwd aan de schoot van de 

aarde op 19 september d .o .v. 

Wij danken u hartelijk voor het door u betoonde medeleven 
tijdens de ziekte en na het overliïden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en schoonvader. 

Uit aller naam: 
J . G. BUSCHERS·PIERIK 

liefde kent geen grenzen en Gods liefde is oneindig , al 
ervaren wij mensen ze op mensen·manier. 

Ook Hendrik Buschers heeft in zijn leven de liefde van God 
en van de mensen ervaren, maar ook het lijden is hem niet 
bespaard gebleven . In de kracht van zijn leven overviel hem 
een ongeneselijke ziekte en daar heeft hij moeite mee 
gehad. Hij heeft er mee getobd om dat ziek-zijn te aan
vaarden, want zijn werk was nog ntet af, hij moest nog 
werken voor vrouw en kinderen. 

Inderdaad, vader heeft het moeilijk kunnen aanvaarden toen 
hem op een harde manier werd meegedeeld dat hij 
een ongeneselijke ziekte had . Waarschijnlijk heeft het 
vermoeden ervan, hem al jaren bezig gehouden en heeft hij 
in zijn binnenste gevoeld wat hem te wachten stond . En dat 
alles is een mogelijke en aannemelijke verklaring voor zijn 
opstelling tegenover het leven in gezin en samenteving. Zou 
hij de verwachtingen die hij van het leven had, die hij had 
van zijn kinderen, nog wel verwerkelijkt zienl 

Zo heeft hij zijn laatste levensdagen doorgebracht, omringd 
door moeder en de kinderen en wist hij er tenslotte toch 
,,ja" tegen te zeggen , 

Zo is hij van ons heengegaan . Moegestreden heeft hij zijn 
leven terug gegeven aan de Schepper. 

Een goede, liefdevolle man, een bezorgde vader heeft zijn 
arbeidzaam leven moeten beëindigen. 

Moge zijn werken en zwoegen voor zijn gezin worden 
beloond door de vader in de hemel . 

In dankbare herinnering zal vader in ons blijven voordeven 
en zijn nagedachtenis zal bij ons in ere blijven. 

Moge hij rusten in de vrede van de Heer. 

Onze Vader 




