
In gelovige en dankbare herinnering aan 
JOHANNA MARIA LUBBERS 

Zij werd op 5 december 1895 te Saas
veld geboren. Eerder reeds gesterkt door 
het Sacrament van de Zieken overleed 
zij in het ouderlijk huis op 29 november 
1980. Tijdens de plechtige Eucharistie
viering en Uitvaart op 3 december d.a.v. 
hebben wij afscheid van haar genomen. 
In geloof aan de glorievolle verrijzenis 
van de doden hebben wij haar lichaam 
op het kerkhof aldaar te ruste gelegd. 

ZIJ is bijna 85 jaar geworden, de leeftijd 
van de zeer sterken. Haar lange leven 

, was haar niet altijd welgezind; ook haar 
leven is soms anders gelopen dan zij 
zelf dachte of hoopte. M"aar telkens was 
haar antwoord een gelovige overgave: 
wat God doet, is altijd goed gedaan". 

- Bijzondere gaven van geest en hart 
waren haar geschonken. Ze had een 
brede belangstel l ing; zij las graag en 
veel en hield zich verrassend bij de tijd 
op allerlei gebied. Toen moeder de laat
ste 20 jaren minder valide werd, heeft 
zij als de oudste uit het gezin voor onze 
ouders gezorgd; In vreugdevolle dagen 
was zij ons nabij met haar blij makende 
gezelligheid en oprechte hartelijkheid en 
in dagen van zorg en verdriet was zij 
intens bij ons aanwezig als een werke-

Y lijke en onmisbare steun. Ze was een 
/ ' wijze vrouw, altijd vriendelijk en goed, 

vol aandacht en zorg, stichtend door 
haar Godsvertrouwen, haar echte vroom
heid, die haar elke morgen naar de kerk 
deed gaan voor de viering van de H. Mis; 
zo blijft zij in onze herinnering voortle
ven; met stille ontroering denken wij aan 
alles, wat zij voor ons betekende en voor 
ons deed. 
Toen zij zelf minder valide werd en hulp 
nodig had, toonde zij zich een moedige 
en sterke vrouw; ze was nooit opstandig 
of lastig, ze klaagde niet maar was te
vreden. Ze trok zich geleidelijk meer 
terug van de wereld om haar heen in de 
kleine vertrouwde ruimte van het ouder
lijk huis. De laatste jaren mocht ze thuis 
de verpleging vinden, die ze nodig had 
en die haar zo graag gegeven werd tot 
het laatste. 

Moge zij nu leven bij God 
in eeuwige vrede. 

Onze Vader - Wees Gegroet 

Wij zijn U oprecht dankbaar voor Uw 
medeleven tijdens ziekte, overlijden en 
begrafenis van onze lieve zuster, be
huwdzuster en tante. 

Namens de familie : 
G. Lubbers 
M. Lubbers·Lansink 


