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MECHTILD ,\>\ARIA "AROLA SCHEPERS 

Hij werd op Il juh 19H geboren In :-<oord-Deurnin
gen. Na een kormondlge l1ekte. ge.terkr dl)Or het 
H. Sacrament der Zieken. overleed h1J VrtJ plor•ehng 
op 3 januari 1992, m het ziekenhu1~ re Enschede. Op 
S januari werd hij na de ~ucharl\rlevlerlny In de Sr 
Jozefkerk te Noord-Deurningen te rusrc gefegd op het 

r.k . kerkhof aldaar. 

Papa. Noord-Deurningcn tOI dat later werd veranderd 
in Epmanweg 10 was ruim 56 jaar het adre~ dat voor 
jou .Ie thuiÇ wa~ Als kind werd Je al gauw met het 
leven en de dood geconfronteerd. Wanr werd Je ver. 
blijd mer de geboorte van je 1u,sen en JC broer~ . roch 
kwam her veel re vroeg ~terven van je vader en later 
van je moeder aan als een hardc klap. 
Als oudste van 't gezin bleef jij op de boerderij. Sa 
men met ranre Marie die onbcwu~r de raak als moeder 
op zich nam. Naa~r her werk had jij ook hobby·s waar 
muziek wel de groor~re van was Wat was her span
nend om de aangevraagde plaatjes vanuit t kippenhok 
uit te zenden en om telf accordeon re spelen. Ook 
was je lid van her koor van de Sr. Jozet kerk. 
Op 2 3 september 1964 trouwde Ie met Mechti ld 
Schepers. Uil jullie huwelijk 1ijn twee kinderen gebo
ren Lida en Gerard Samen met mama zorgde Je op 
een eenvoudige wijze dar het voor ons ook .een thuis" 
is geworden en dat is gelukt. Waar ook Martin en 
Sandra nu in mee delen. Niet alleen voor de kinderen 
maar ook voor anderen nam je de tijd. door er gewoon 
bij te zijn voor een praatje. 
Papa, je was altijd rustig Je wilde niet opvallen. daar
door viel je misschien Juist op omdat Je goed kon 

luisteren. Jij deed de dingen waarvoor je gevraagd 
werd en daarna werd er door jouw niet meer over 
gepraat. Je wist dar mama altijd naast je stond bij 
voorspoed en tegenslag. 
Toen je gezondheid het liet afwecen en de werklaam 
heden op de boerderij te zwaar voor je werden was 
her niet gemakkelijk om dat toe te geven. Samen 
vonden jullie een oplossing. 
Je benr daarin ges1erk1 door het geloof In God en de 
H. Maria want Je was een gelovig man De kerk nam 
een bi1zondere plaats in m jouw leven. Als collecranr 
droeg je daarin een steenrje bij . tot het laar.t deed 
JU Je plichr. 10 December kreeg je hel vrcselijke be· 
richc 'an je ziekte, je mneq vechten voor je levcn. 
Een oneerlijke srrijd die Je helaJs hebt 'erloren. Mama 
en wij Lida en Manin, Gerard en Sandra konden hem 
alleen maar helpen de>or bij hem te zijn . Op vrijdag 
3 januari moesten wij jouw leven veel te vroeg los
laten. maar in ons leven houden wij jou al111d vast . 
We bidden tor God dat mijn lieve man Gerard en onze 
lieve zorgzame papa mag ruscen m vrede. 

De familie Meinders dankc U voor uw belan9scelllng 
en medeleven cijdens zijn ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve man en onze lieve papa. 

Noord-Deurningen, januari t992 


