
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 



t 
In dankbare herinnering aan 

onze dierbare moeder, oma en opoe 

HENDRIKJE LANGENBERG 

si.nds 1980 weduwe van 

Albertus Schepers. 

Zij werd geboren te Erica op 7 januari 1895. 
Na een lang en vruchtbaar leven overleed zij 
op 17 oktober 1987 te Erica. 
Wij hebben haar op 21 oktober op ,het R.K. 
kerkhof te E~ica begraven . 

Zij was een sterke, korda1e en hard.werkende 
vrouw. Samen met haar man begon zij in de 
eerste wereldoorlog een groentezaak die la
ter uitgroeide tot een levensmiddelenbedrijf 
en tenslotte tot de tegenwoord,ige supermarkt. 
Zij was de drijvende kracht van die zaak, 
wa.nt zij wist altijd de touwtjes aan elkaar te 
knopen. In die jaren moest men immers op 
de kleintjes letten. En dat kon zij. Zuinig
heid en vlijt hebben haar leven dan ook ge
tekend. 
Ook toen de zaak door haar zoons was over
genomen bleef zij haar volle belangstelling 
tonen en waar het maar kon hulp bieden. 
Tot aan haar dood bleef zij helder van geest 
en had belangstelling voor alles om zich 
heen; vooral voor haar 14 kleinki,nderen die 
haar oma noemden en haar 21 achterklein
kinderen die haar opoe noemden. 

Ze hield van gezelligheid en ontving ze al
lemaal graag op bezoek. Ze ging ook altijd 
mee naar de verjaardagen van haar kleinkin
deren en achterkleinkinderen . En met wie zij 
ook sprak, ze zei altijd waar het op stond en 
je kon ervan op aan dat het waar was. 
Zij was ook een gelovige vrouw. Zolang zij 
kon ging zij trouw naar de kerk. Voor haar 
was het geloof een vanzelfsprekendheid; niet 
iets waar je veel over sprak, maar wel iets 
waar je veel voor deed. In dH geloof is zij 
ook gestorven. 
Moge zij nu rusten i1n vrede. 

Voor uw medeleven, belangstelling en 
gebeden na het overlijden van onze 
dierbare moeder, oma en opoe zeg
gen wij u onze hartelijke dank. 

Fam. Schepers. 

Erica, oktober 1987. 


