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Een blijvende herinnering aan 

Alexander Lubbers 

Die op 26 februari 1968 in l .osser geboren werd, 
10011 van Frans en Jenny Lubbers. 
Hij overleed op 16 december 2007 op 39-jarige 
leeftijd in het ziekenhuis te Fnschede. 
\\'e hebben hem op 21 december 2007, na de 
uil\ aam 1enng in de kapel 'an aula Oldenhove 
te ruste gelegd samen in het graf bij Pa op het 
R.K. kerkhof te Losser. 

Wc 71Jn u dankbaar voor U\V respect en mcddeven 
na J-et O\ erlijden van oOLe broer L\\ager. oom en 
goed : vriend namens alle brO\.'f\ en zu~en. 

Nu we afscheid nemen van Sander, onze broer. 
zwager. oom en goede vncnd doen wc dat met 'cel 
\erdriet Maar we bl!J'en hem herinneren /.03ls h1J 
\\as Hij "as een zachtmoedig goed mclb Als Je 
hem nodig had stond hij 'oor je klaar. 
! lij hield veel van alle kinderen van zijn broers en 
zussen, voor hen was hij dan ook hun lieveling.soom. 
Ook hield hU veel van dieren. Hij was groothartig 
en ,,35 1.elf snel tevreden. 
Lijn grootste ~ie was drununen op een drumstel 
Hij had hel vaak O\er die mooie tijd bij Afu11d waar 
hij opbouwde en ~peelde. Hij was een gJOOI fan 
van de Zillcnaler Schür-t:enjager. 
Ook W'dS hij een groot voetballiethebber, Ajm< \\35 

1ijn cl uppie. Hij woonde altijd samen bij Pa en b na 
diens overlijden ook daar blijven wonen. Ma woonde 
dichtbij hem en bleef goed voor hem zorgen . 
Na het overlijden van Ma \\35 hij volledig de \\eg 
"-"ijt Wij als broers en rus>en hebben getraeht om 
hem 70 goed mogelijk bij te staan. De angst en het 
gemis wer<k:n hem te groot 
Sander heeft besloten om \oor eeu\\ig terug lC gaan 
naar Pa en Ma 
We zullen je grote hdèle missen en nooit vergeten. 
Sander wc dragen je over in God's handen. 
Je blijft voor altijd in ons hart en zullen je nooit 
vergeten. 

Dag Sander ll'e houden i-an 1e. 
R11s1 ' '" m 1n»de. 


