
Je handen hebben POOr ons gewerkt 
Je hart heeft i·oor ons geklopt 
Je ogen hebben 011.~ tot het laatst gezocht 
Rust 11u maar uit 

In dankbare herinnering aan 

Wilhelmus Antonius Groot Lipman 
(Willem) 

echtgenoot van Aleida Maria Wilgers 

Hij wt>rd gt>boren op 12 september 1920 
teAverlo. 
Voorzien van het Il. Sacrament der Zieken is 
hij op din:;dag 22 juni 1999, thuis, temidden 
van zijn •Touw en kinderen overleden. 

:\a de gezongen uitvaart m de parochiekerk 
van de H :\icolaas te Schalkhaar is hij. op za
terdag 26 juni te ruste gelegd op het RK 
KerkhC>f aldaar. 

Pa was een hardwC'rkende man, die naast zijn 
gezin, zorg had voor zijn bedrijf en zijn dieren. 
Hij hield veel van de natuur en van het buiten
leven. 
Na zijn pensionering trok hij zich geleidelijk 
aan terug uit het boerenbedrijf, om meer tijd te 
gaan besteden aan zijn hobby's: de groentetuin 
en fietsen. 

Vanwege een ernstige ziekte vijf jaar geleden 
kon hij helaas niet met'r doen wat hij zo graag 
wilde. 

Het geloof was voor pa een grote steun. Hij liep 
daarmee niet te koop, maar beleefde in alle 
eenvoud en stilte zijn geloof op zijn eigen ma
nier. 
Zijn wekelijkse bezoek aan Abdij Sion heeft hij 
zolang mogelijk volgehouden. 

Begin 1999 openbaarde zich een ongeneeslijke 
ziekte. Hij verwerkte dit op een moedige ma
nier en toonde zich een optimist die bleef 
hopen en vechten. 
Wij zijn blij dat wij zijn wens om thuis bij zijn 
vrouw en kinderen vertorgd te worden, hebben 
kunnen volbrengen. 
Vooral de liefdevolle verzorging van de Stich
ting Thuiszorg heeft daartoe veel bijgedragen. 
Nooit zullen wij zijn laal-;te levensdagen verge
ten, waarin wij pa in grote saamhorigheid ver
zorgden en op zijn sterven~bed begeleidden. 

Voor alle blijken van belangstelling en medele
ven tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man, onze pa en opa, zeggen wij U 
hartelijk dank. 

~1arie Groot Lipman-Wilgers 
Kinderen en kleinkinderen 


