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In vrede bij God leeft nu 

Hendrik Schaepers 
echtgenoot van 

MARIE NOLTEN. 

Hij werd geboren op 26 augustus 1912 te De Lutte. 
Na vroegtijdig gesterkt te zijn door de H.H. Sacra
menten der Zieken is hij vredig ingeslapen op 18 mei 
1987 in het ziekenhuis te Oldenzaal. Z ijn lichaam 
werd te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof in De 
Lutte op 21 mei 1987. 

Een lieve man, zorgzame vader en fijne opa is na een 
geduldig gedragen ziekte van ons heengegaan. 
Vader zal altijd in onze herinnering blijven als een 
oprecht mens met zijn grote liefde en zorg voor zijn 
gezin. Tijdens zijn ziekte heeft hij zelf om de zieken
zalving gevraagd om met een gerust gevoel naar God, 
de Vader, te kunnen gaan. 
Vader was een blij en levenslustig iemand. Hij schuw
de het werken niet. Alles wat hij deed probeerde 
hij goed te doen. Zo heeft hij ruim 50 jaar in de 
natuur op het landgoed "Egheria" gewerkt. Vader 
had een grote liefde voor de natuur. 
Al was vader een rustige onopvallende man, toch 
was hij een graag geziene persoon bij familie, buren 
en kennissen om zijn humor. Hij kon leuke herinne
ringen vertellen van vroeger, waar h1j zelf ook dik
wijls om moest lachen. 
Na zijn pensionering schonk vader veel aandacht aan 
zijn grote hobby, nl. zijn tuin . In de zomermaanden 
was hij daar vele uren te vinden. Daarnaast besteed
de hiJ veel tijd aan werkzaamheden rondom het huis. 

Hij wou graag dat alles er netjes uitzag, dit had hij 
hoog in het vaandel staan. 
Je kon nooit tevergeefs om hulp bij hem vragen, hij 
stond voor iedereen klaor. 
Maar zijn gezin kwam op de eerste plaats. Hij heeft 
ruim 33 jaar lief en leed met zijn lieve vrouw ge· 
deeld. Daar is nu een eind aan gekomen. Wij zullen 
vader erg missen, maar steun vinden in het geloof 
om verder te gaan. 
Lieve vrouw en kinderen, dank voor jullie zorg die 
je aan mij gegeven hebt en blijf mij gedenken in 
jullie gebed en blijf moeder helpen en steunen in 
haar verdere leven. Moge God jullie daar behulpzaam 
bij zijn. 

Voor uw meeleven tijdens zijn ziekte en laatste eer 
bewezen aan mijn man, onze vader en lieve opa, 
danken wij u oprecht. 

De Lutte, mei 1987 
Ophuisweg 3 
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Kinderen en kleinkind 


