
Zolang we leven, leven we voor de Heer 
en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer; 
of we leven of sterven, Hem behoren wij toe. 

(Romemenbrief 14, 8) 

t 
HERMINA ALEIDA LUBBERS 

sedert 30-8-1980 weduwe van 
Hemannus Bernard Legtenberg 

Zij werd geboren op 24 oktober 1900 te Saas
veld, trad in het huwelijk op 9 juli 1935 en 
schonk het leven aan een zoon. Zij verloor zeven 
jaar geleden haar echtgenoot en overleed zelf in 
het Gerardus-Majella ziekenhuis te Hengelo op 6 
februari 1987, kort nadat zij daar voorzien was 
van het sacrament van de zieken. Zij werd op 11 
februari plechtig begraven op het kerkhof van 
Saasveld. 

Het zijn de allerbeste herinneringen die we aan 
haar bewaren, in de eérste plaats vanwege haar 
aandacht en inzet voor het gezin en maar ook 
vanwege haar constante aandacht voor de win
kel, die zij vrijwel volledig jarenlang heeft be
heerd. Daarnaast nam ze de zorg voor de tuin 
volledig voor haar rekening, kortom een bestaan 
waarin ze altijd bezig was haar verantwoorde
lijkheden met een diep plichtsbesef na te komen. 

Haar betrokkenheid op haar omgeving was over
igens niet beperkt tot haar directe taken van alle
dag. Ze had ook belangstelling voor alles wat er 
in de wereld gebeurde en besteedde daarom da
gelijks tijd aan de krant. 
Haar geloof en Godsvertrouwen mag worden be
grepen uit haar geduld met de ziekten die haar 
overkwamen. Zoals alles in het leven aanvaardde 
ze ook die zonder daarover een klacht te laten 
horen. 
Vanaf het overlijden van haar man in 1980 is zij 
heel langzaam achteruit gegaan in kracht en ook 
in gezondheid. Ook haar wereld moest allengs 
kleiner worden omdat haar lichamelijke gezond
heid haar bewegingsvrijheid inperkte en zij niet 
alles meer zo goed bijeen kon houden. 
Op 28 januari 1987 moest zij opgenomen worden 
in het ziekenhuis, waar duidelijk werd dat zij 
haar laatste stappen in dit aardse leven zou gaan 
zetten. Zij ontving de ziekenzalving op 3 februa
ri en gaf 3 dagen daarna haar geest aan de Schep
per terug. 

Voor uw hartelijke belangstelling en medeleven 
tijdens haar ziekte en na het overlijden van mijn 
dierbare en zorgzame moeder, zeg ik u namens 
allen hartelijk dank. 

Benny Legtenberg 
Saasveld, februari 1987 


