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Met warmte en een glimlach denken wi1 terug aan 

Gerrit Lubbers 
Pa werd geboren op 23 oktober 1913 in Losser. 

Bij het dopen ontving hij de namen 
Gerhardus Johannes Albertus. 

Als derde kind in een nj van vi1f groeide h11 op 1n Zuid 
Berghuizen. Zijn 1even vol hard werken begon aan het 
'zwarte pad achter cafe Kothman. Z11n broer Henk 
was belangrijk voor hem: de zorg voor de medemens 
werd mede door hem ontwikkeld. 
Het bezig zijn met de dagelijkse taken was een goede 
aanleiding om niet zoveel met school bezig te zijn. 
Liever wilde hij soldaat worden, maar dat was onge· 
past. Naast zijn werk was hij akt1ef lid van de Jonge 
Werkman. Zijn sportieve prestaties leverde hij fana
ti~k in de wanCJelsport. Die sport zorgde ervoor dat 
h11 Sien ontmoette, later werd zij zijn vrouw. 
Inmiddels kwamen er de dreigingen van de oorlog 
opzetten: hij werd gemobiliseerd en raakte betrok· 
ken bij de oorlo9shandelingen rondom Nijmegen. 
Daarbij werd duidelijk dat hij over belangrijke eigen
schappen beschikte: het nemen van de juiste beslis
singen in kritieke situaties en het geluk om te overle· 
ven. Dat hij niet als krijgsgevangene werd afgevoerd 
is daarvan een voorbeeld. 
Tussen de onvrijwillige tewerkstellingen in DuUsland 
door, trouwde hij op 15 april 1944 met zijn Sien. 

Op het prille huwelijksgeluk werden al snel zware wis
sels getrokken: het overlijden van Gerrie en het de· 
len van de beperkte woonruimte zijn er slechts en
kele. Hij bleef positief en toegewijd aan zijn omge
ving. Soms echter maakte hij door zijn zwart-wit 
reacties het andere mensen moeilijk dat positieve biJ 
hem te zien. 
De verhuizing naar de Bloemenkamplaan luidde een 
nieuwe periode in. Van hieruit trouwden de kinderen 
en kwam er eindelijk rust in hun leven en tijd voor 
zichzelf. Erg lang duurde dit niet. Door de slechter 
wordende gezondheid van mama verhuisden ze nog 
één keer: naar het Gerhardus Ma1ella 1n Denekamp. 
H.1er ~erzorgde pa haar nog een paar jaar De zorg 
die h11 aan anderen besteedde kreeg hij steeds meer 
terug van de mensen die hem begrepen. Met name 
het personeel van de Huneborg was daar sterk in. 
Onze dank gaat dan ook zeer naar hen uit. 

De humor heeft pa nooit in de steek gelaten. Zelfs 
tot op het laatst maakte hij grapjes over zijn ·Jeugd· 
herberg". Wij zullen hem blijven herinnereh als iemand 
met zorg voor een ander, loyaal naar zi1n kinderen en 
kleinkinderen en met een humor die het mogelijk 
maakt om moeilijke dingen te bli1ven doen. 

De familie Lubbers dankt u allen voor het medeleven 
na het overlijden van pa en opa. 

Denekamp, 13 september 1998 


