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Bewaar in uw herinnering 
en gedenk in uw gebed 

Annie Lan•ink 
>mds ó JUni 1968 echtgenote van 

MARINUS SCI-JOLTE LUBBERINK 

Zl) werd geburen te Saagveld 12 januari 1936 
en overleed VriJ onverwacht in het R.K. Zie
kenhuis te Oldem:aal op 27 maart 1990 Daar 
mocht de Kerk haar het sacrament van de Zit

ken toedienen . We h•dden haar 31 maart voor 
het la•tsr in ons midden liJdeng de viering van 
de H. Eucharistie, waarin w1j God bedankt 
hebben voor haar leven van zorgende lic-lde. 
D•aro• hebhen WIJ met ptJn In ons hart haar 
begraven op het kerkhof van de St. Nicolaas
paroehie te Denekamp. 

Een lieve vrouw. moeder, dochrer. zus, schoon
zo~. tante en vrit>odm is naar menselijke maat
sraven te vroeg van ons heengegaan. 

Z11 was een integer mens, die niets wilde be
zitten voor haarzelf maar met hoar liefde, licht. 
vrede en diepe vreugde aan anderen wilde ge
ven D>arom z•l 1e zo gemist wordt'n bt) allen 
die haar gekend hebben. vooral bij Marinus 
Aq•n en haar moeder. 

Annie is door ziekte en pijn geworden wie 'ZIJ 
was, een mens naar Gods hart Haar diep en 

eenvoudig geloof is haar daarbij steeds tot steun 
geweest Maria was in ha•r leven haar grote 
toeverlaat. 

O e paroehit'gt'meenschap verliest in haar een 
meelevende medegelovige en e.-n trouw lid 
v•n het dame~koor. 

WIJ willen haar nu tot>bidden : 

.Je bént nlt>! dood - de Heer heeft je ge
roepen 
bij Hem te won~n in Zijn glanzend huis, 
Je hoeft geen rust en vrede meer te zóeken, 
je hébt ze nu - wanr Je bent veilig thuis . 
Je bent niet dood -je mag voor eeuwig leven . 
Je bent verlost van onvolkomenheid, 
van pijn en van vtrdnet. God zal geven 
een onbegrensd ge luk in onbegrensde tijd 
Je bent niet dood. - Maar ach. 1k zal 1e 
missen 
zoals een mens de meest-geliefde mist. 
De j~ren van geluk ZIJD nooit meer uit te 
wissen. 
En ilr. geloof: 
God heeft zich niet vt>rgist 

(Nel Benschop (Gouddraad uit vlas) 

Voor de vele blijken van medeleven na het 
plotseling overhjden van mijn lieve vrouw en 
zorgzame moeder zeggen WIJ U onze hartehJir.e 
dank . 

Familie Scholte Lubberink 


