
Ter herinnering aan 

JOHANNES ANTONIUS (JAN) 
LUBBERS 

echtgenoot van 
Lammertdina Maria Cornelia Bernhard! 

Hij werd geboren op 22 JUii 1912 te Losser. 
Op 8 januari 1994 overleed hiJ plotseling. 

Op 13 januari 1994 hebben wij afscheid van 
hem genomen 

Pa heeft nu zijn leven hier voltooid op de 
gezegende leeftijd van 81 jaar, een leven 
in dienst van z11n gezin. Niets was hem te 
veel, altijd konden we een beroep op h~rn 
doen. Hij was ook zeer gesteld op Zijn 
kleinkinderen. Vroeger was hij steed.s aan 
het fietsen en stoeien met Martin en 
Laurenz. Later konden ze ook alti/. d bij 
hem terecht. Aandoenlijk was zijn iefde 
voor de allerkleinsten: Paulien en Maarten. 
Uren zat hij ze te knuffelen ~p de ban~ ... 
Hij was een harde werker, die het moeilijk 
kon verkroppen dat hij door zijn ziekte van 
alles niet meer mocht doen, waaronder 
werken. Hij kón niet stilzitten. Ook voo.~ 
buren was hij in de weer en vaak was hij 
op straat te vinden voor 'n praatje of grap. 

Door zijn ziekte was het niet altijd even 
gemakkelijk om met hem om te .gaan. Ma 
verdient groot respect voor de wijze waar
op ze dat jarenlang gedaan. heeft. 
Hij was een gelovig man die G_çd tegen
kwam in de natuur, waar h1/ ontzet
tend van kon genieten. Tot het aatst toe 
was hij erg betrokken bij de wereld ~m 
hem heen.Uaarin God te herkennen, viel 
hem soms wat zwaarder: hij kon erg droe
vig worden van de sociale en politieke 
effende in de wereld. 
Na jaren van lichamelijke beperkingen, 
voelde hij zich het laatste jaar weer beter. 
Hij is toch nog onverwacht overleden. De 
buurvrouw Leny, die als een eigen dochter 
voor hem was, nad eerder zijn leven gered. 
Dit keer kon zij, met al haar kracht, ook 
niets meer doen. 
Zijn vertrouwen op God maakte dat hij niet 
bang was voor de dood. 
Zijn geest en zijn lichaam zullen nu de rust 
krijgen die hij ze zelf niet kon geven. 

Voor uw medeleven en belangstelling 
danken wij u allen hartelijk. 

L.M .C. Lubbers-Bernhard! 
kinderen en kleinkinderen. 


