
Bij elk af~cheid wordt 
een herinnering geboren . 



Met de herinnering aan de fijne jaren samen, hebben wij 
na een slopende ziekte van drie en een half jaar in alle 

rust afscheid mogen nemen van mijn liefste maatje, 
onze pa en Albert in de leeftijd van 5 7 jaar. 

Albert Schepers 

Albert werd geboren op 7 juli 1941 te Losser. Op 11 decem
ber 1998 is hij overleden. Op 15 december hebben wij van 
hem afscheid genomen tijdens een Eucharistieviering in de 
Mariakerk te Oldenzaal. Na deze viering, waarin we werden 
voorgegaan door Pastor van Breemen, hebben we Albert 
begeleid naar het kerkhof te Oldenzaal, alwaar hij zijn laat
ste rustplaats heeft gevonden. 

Albert hield van zijn werk. Begonnen als radar monteur bij 
Signaal behaalde hij in zijn avonduren de graad voor lesge
ven. Na het behalen hiervan maakte hij de overstap naar het 
onderwijs. Hij begon als leraar Wiskunde op de LTS in 
Doetinchem. Na 6 jaar is hij teruggegaan naar zijn geliefde 
Twentse land en ging hij werken als leraar aan de RK MTS 
te Enschede. Daar heeft hij diverse taken vervuld. Na zijn 
leraarschap was hij adjunct-directeur en vervolgens direc
teur. Zijn werk was al les voor hem. Hij zette zich daar volle
dig voor in. 

Naast zijn werk voor school mocht hij zich graag bezig hou
den met diverse andere activiteiten. Zo heeft hij zich inge
zet voor de tennisjeugd. Daarnaast is hij heel actief geweest 
in de kerk. Zo is hij jarenlang lid geweest van het Emmaus
koor. Tevens heeft hij een aantal jaren als dirigent van het 
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Maar ondanks al deze act iviteiten vond hij zijn rust thuis. 
Achttien jaar geleden is hij, na een verbouwing, opnieuw 
gaan wonen in zijn ouderlijk huis. In het werk op het land, 
het onderhoud van de tuin en het tennissen op zijn tennis
baan vond hij zijn ontspanning. Hier kon hij zijn werk relati
veren. 

Bij al zijn activiteiten stond de mens voor hem centraal. Hij 
had altijd een lu isterend oor voor anderen. Zijn gevoel voor 
humor, zijn vrolijke pret-oogjes en zijn interesse in andere 
mensen maakte van Albert een geliefd persoon. 

Wij hadden het goed samen. Beter kun je je niet wensen. 
Albert hield van ons. Hij hield van zijn vrienden, familie, zijn 
school, collega's en leerlingen. Zelfs tijdens zijn ziekte heeft 
hij nog zo lang mogelijk doorgewerkt op school. Toen het 
op een gegeven moment niet meer ging moest hij met veel 
pijn in zijn hart het werk aan school in april 1997 staken. 

Albert vond het oneerlijk om ziek te zijn. Vaak zei hij: "wij 
hadden het samen nog zo mooi kunnen hebben." Maar zijn 
ziekte was slopend. Het zat er niet meer in. Ondanks zijn 
verdriet kon Albert genieten van de vele bezoeken van zijn 
vrienden, familie en collega's. Hij genoot zichtbaar van alle 
brieven, kaarten, bloemen, video's en de flessen pleegzuster
bloedwijn. 

Wij willen, via deze weg, iedereen hartelijk bedanken voor 
de hulp, steun en begeleiding die wij de afgelopen periode 
hebben mogen ontvangen. 

Tiny Schepers-Kuipers 
Rob en Marloes 
M,irr. P.n AnnP.-MMiP. 


