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In uw gebed wordt bijzonder aanbevo'en 

Geziena Geertruida Hendrica 
JAGERS OP AKKERHUIS 

echtgenote van Jan Hendrik Henricus SCHEPERS 

eerder van Bernardus VELDHUIS 

Zij bereikte de leeftijd van bijna 76 jaar. Z11 
overleed onverwacht In het ziekenhuis te Hengelo 
voorzien van de ziekenzalving, t2 april 1978 en 
werd begraven 15 april op het kerkhof in Saasveld. 

Zij was een zeer gelovige vrouw en moeder. In 
haar leven Zijn haar de kruisen en moeilijkheden 
niet bespaard • en daarom ook heelt zij veel 
zorgen gekend. In 1930 huwde zij. 28 jaar oud. 
met Bernardus Veldhuis, die van geboorte uit 
Weerselo was. Uit dit huwelijk werden 4 kinderen 
geboren, drie meisjes en een zoon. Maar haar 
man stierf al In 1948, nog maar 59 jaar owd, 
Zij bleef alleen achter met de zorg voor haar 4 
kleine kinderen. In 1954 is zij daarom ook 
hertrouwd met Jan Hendrik Henricus Schepers 
uit Fleringen van geboorte. 

ZU leed daarbij al jaren aan een heupgewricht· 
ziekte waardoor zij zich soms zeer moeilijk kon 
bewegen en vaak veel pijn had. In 1969 trof 
haar een zware slag, toen haar enigste zoon 
plotseling verongelukte. Toen zagen we moeder 

met de week grijzer worden, zeiden de kinderen. 
Dat zijn op een rij allerlei zaken, die ze In haar 
leven heeft moeten meemaken. leder mens heelt 
zi1n eigen levenspad, ze heeft dat pad in geloof 
en vertrouwen gelopen, ze Is er echt wijzer van 
geworden. Haar heupkwaal Is verholpen, Ze 
maakte zelfs het plan om dit jaar naar Lourdes 
te gaan. God beschikte anders en voor Gods 
wil hebben wil ons allen in nederigheid te 
buigen. Maar zij zal de Heer ontmoeten in vrede 
en vreugde na haar leven als trouwe christinne. 
Hij wil tot haar zeggen: Komt allen tot Mij, die 
op aarde bedroefd en beladen ziJt geweest . ik 
zal u verkwikking schenken: Treed binnen in 
het huls door Mij voor u bereid • om te delen In 
Mijn vreugden en u weer omringd te weten 
door de dierbaren, die u al voorgingen in het 
andere leven. Dat geluk willen we haar samen 
gaarne toebidden: de eeuwige ongestoorde rust 
en de eeuwige vreugde. 

Bij deze danken wij U voor Uw blijk van 
deelneming bij het overlijden en de begrafenis. 

Familie Schepers.Veldhuls 


