
t 
Een danl<bare herinnering aan 

JOHANNES GERHARDUS 
ANTONIUS LUBBERS 

weduwnaar van Marie ven Hel 
eerder van Maria Geertruida Brus 

Hij werd geboren op 19november1911 te Rekken. 
Voorzien van de ziekenzalving, overleed hij toch 
nog vrij onverwacht in het streekziekenhuis te 
Winterswijk, op woensdagmorgen 19 maart 1997. 
Na de Eucharistieviering op 22 maart in de 
Parochiekerk van de H.H. Martelaren van Gorcum, 
hebben we hem ter ruste gelegd op de R.K. 
begraafplaats te Rekken. 

De dood hoort wezenlijk bij het leven. Toch komt 
hij vaak onverwacht. Kalm en rustig is hij vnj 
onverwacht van ons heengegaan. Zijn laatste 
woord was .allemaal" toen hij bemerkte dat alle 
kinderen bij zijn sterfbed aanwezig waren. Vader 
was iemand die niet van zeuren hield, en daardoor 
bijna nooit iemand om hulp riep. Zeker niet toen 
alles langzaamaan steeds minder goed ging. Hij 
wilde niemand tot last zijn. 
Het veel te vroeg sterven {19 maart '52) van zijn 
vrouw, en moeder van al zijn kinderen, heeft een 

zware stempel op zijn leven gedrukt. Door zijn 
sterke wil, vooruitziende blik. en ondersteund 
door 'n sterk geloof, heeft hij er zich goed door· 
heen gewerkt. 19 januari jongsleden moest hij 
ook afscheid nemen van z11n tweede echtgenote. 
Hij hield van het werk op de boerderij. November 
1961 verhuisde hij van Hoftenhoek B 187, naar de 
Groenloseweg 22 in Eibergen. Naast zijn werk als 
molenaar bij de CAVV Eibergen-Rekken, was zijn 
grote hobby de schapen, de kippen en de bloe
men- en groentetuin Zijn vooruitziende blik bleef. 
Met alles was en bleef hij op de hoogte. Smakelijk 
kon hij zijn verhalen vertellen aan zijn kinderen en 
kleinkinderen. Muziek en zang konden hem attijd 
bekoren. .Echter" steeds weer een stapje terug 
moeten doen kon h11 maar moei 11k verwerken. 

Vader opa en oud opa, 
wij zullen 1e heel erg missen. 

Voor de vele blijken van medeleven ondervonden 
tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de begra
fenis van vader betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

Fam. Lubbers 


