
In blijmoedig geloof is ons voor
gegaan 

Lucia Lubeck-Hulsenboom 
sinds 17 januari 1966 weduwe 
van Johan Karel Victor Lubeck 

Ze werd geboren in Bandoeng (lndones1e) op 26 mei 
1923. Voorzien van het Sacrament van de Zieken
zalving ging ze van ons heen in het z1ekenhu1s te 
Enschede op 28 oktober 1997. 
Na de Uitvaartmis in de Mariakerk te Oldenzaal heb
ben we haar vergezeld naar de begraafplaats aldaar. 
op 1 november 1997. 

Ze groeide op in Indonesië, waar ze zich thuisvoelde. 
waar ze trouwde met Johan Lubeck en moeder werd 
van 6 kinderen. In 1961 kwam ze met haar gezin naar 
Nederland, waar ze zich definitief vestigden 1n Olden
zaal. Haar leven werd getekend door veel verdriet: 
nare ervaringen in het kamp, het verlies van 2 van 
haar kinderen, de dood in 1966 van haar lieve man. 
Ze was de goede, zorgzame moeder, die zich inzette 
voor haar gezin en van harte meeleefde met haar 
kleinkinderen en achterkleinkind. In de grote kring 
kwam ze wat verlegen over. maar 1n de kleine kring 

van familie en kennissen voelde ze zich op haar best, 
daar kon ze praten en lachen, vol wijsheid en gees
tig. Voorzichtig en bang om maar iemand te kwet
sen, leefde ze met anderen mee. met veel levens
moed en doorzettingsvermogen. Zo heeft ze haar 
hoogbejaarde moeder de laatste lijd vol liefde 1n haar 
huis verzorgd. Ze was een vrouw om lief te hebben. 
Ze leefde vanuit een sterk geloof, dat haar diepgang 
gaf en dat ze graag weer aan anderen aanreikte. 
Graag ging ze naar de kerk om haar geloof te bele
ven samen met haar medegelovigen. in het weekend 
en ook door de week. Moeder Maria betekende veel 
voor haar. vandaar haar aandacht voor de rozenkrans, 
Maria-afbeeldingen. haar verlangen om nog een keer 
naar Lourdes te gaan. Heel bewust ontving ze het 
Sacrament van de Z1e~en . want ze moest een riskante 
operatie ondergaan. Het maakte haar vrij om voor 
altijd Jezus tegemoet te gaan, de goede Herder, die 
haar samen met zijn Moeder naar het eeuwige leven 
zal voeren. 

Je plaats is leeg. 
Je stem 1s sttl. 

We zwijgen, Heer, 
het is uw wil. 

Van harte willen we u danken voor uw gebeden en 
medeleven tijdens haar ziekte en na haar overlijden. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 


