
Een dankbare herinnering aan 

Euphemia Maria Schepers 
die op 8 Januari 1896 te Losser ge
boren werd. Zij was gehuwd met 

Franciscus Antonius Meers 
die 1n 1978 overleed. 

Op 11 juni 1989 overleed ZIJ, na voor
zien te z11n van de Sacramenten der 
Zieken, in h~t verpleeghuis "Oldenho· 
ve" te Losser. 
We hebben haar op 15 juni, na een 
Eucharistieviering in de Maria Geboorte· 
kerK, naar haar laatste rustplaats be
geleid op 'iet R.K. kerKhof te Losser. 

Nu wi1 afscheid moeten nemen van 
onze h<>ve moeoer en oma, zijn we Oe· 
oroefo, maar ook dankbaar. We zullen 
haar blijven herinneren als een lieve 
vrouw, die leefde vanuit een diep ge
loof. Ze had een grote verering voor 
Maria, vandaar dat ze trouw de rozen· 
krans bad. Ook heeft ze de bedevaart· 
plaats Lourdes bezocht. 
Het alleen-zi1n na de dood van vader 
viel haar zwaar. Maar gelukKig hebben 
haar kinderen haar dagelijks bezocht, 
vele jaren lang. Daarvoor is zij hen 

zeker zeer dankbaar. Ze was ook erg 
gehecht aan haar k1noeren, aan haar 
klein· en achterkleinkinderen. Z e mocht 
nog meemaKen, dat haar e~rste achter· 
achterkleinkino geboren wero. 
De overgang van St. Maartens·stede, 
waar ze Jarenlang woonde. naar Olden
hove, was weer een zware stap. Toch 
genoot ze tot het laatst van de men
sen om haar heen. Zo zao ze uit naar 
de jaarlijK se avondv1erdaàgse, die ze 
mee liep. 
Langzaam nam ze afscheid van het 
le ven, waaraan ze zo verknocht was. 
Lieve moeder en oma, we zullen je 
missen, maar vergeten zullen we je 
nooit 1 
Moge God haar nu opnemen 1n Z ijn 
Liefde, in Z11n Vreugoe 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
betoond na het overlijden van onze 
l ieve moeder, groot- en overgrootmoe
der, betuigen w ij U onze op rechte dank. 

Kinder en, klein- en 
ac hterk lein kinderen 
en acnter-acnterKleinkind. 


