


In dankbare herinnering aan 

LAMBERTUS HENDRIKUS GILBERS 
echtgenoot van 

GEERTRUIDA BERENDINA RAATGERINK 
eerder weduwnaar van 

GEERTRUIDA SUZANNA STEINMEIJER 

Hij werd geboren 10 november 1901 te De 
Lutte. Tijdens een moeizaam ziekbed werd 
hij meermalen gesterkt met de H.H. Sacra
menten der zieken en zo is hij moegestre
den op 2 mei 1979 in De Lutte overleden. 
Op 5 mei d.a.v. werd zijn lichaam te ruste 
gelegd op het r.k. kerkhof aldaar. 

Zalig zijn de overledenen. die in de Heer 
sterven. Want zij rusten uit van hun arbeid 
en hun werken volgen hen. God zelf is 't 
loon van hen, die Hem vrezen. 
In eenvoud en oprechtheid heeft hij ge
leefd. met groot geduld droeg hij zijn be
nauwdheden en pijnen in overgave aan 
Gods H. Wil. 
Door woord en voorbeeld heeft hij zijn 
kinderen ingeprent de gedachten van St 
Paulus : Godsvrucht is nuttig in ieder op
zicht. omdat zij de belofte bevat van dit 
en van het toekomstige leven. 
Daarom is zijn dood voor hem geen ver
lies. maar winst. die geschonken wordt als 
rijke vrucht van een werkzaam en gods
dienstig leven. 

Heer. U weet. wat het beste is. Uw Wil 
geschiede. 
Geliefde echtgenote, heb dank voor al uw 
goede zorgen. God geve U troost en sterkte 
en ik bid voor U. 
Dierbare kinderen. God riep mij. Jullie te 
verlaten viel mij hard. Maar ik ben verlost 
uit het lijden en wacht. tot wij allen eens 
met elkaar weer verenigd zijn in een ge· 
lukkige eeuwigheid. 
Leeft dan eensgezind onder elkaar. weest 
voor uw moeder een steun in moeilijke 
tijden van eenzaamheid en blijft mijn lief. 
de en zorg indachtig in uw godvruchtige 
gebeden. 

Mijn Jezus. barmha1tigheid. 

Voor uw blijken van medeleven en deel
neming en de laatste eer bewezen aan 
mijn lieve man. onze zorgzame vader. be
huwdvader en opa, zeggen wij U onze 
hartelijke dank. 

G. B. Gilbers-Raatgerink 
Kinderen. behuwd· en 
kleinkinderen 

De Lutte. mei 1979 
Bentheimerstraat 45 


