
Ik wens jullie een liefdevol hart toe, 
een hart dat mensen bemmt. 

Maar bovenal heb 1e Gods zegen, 
wees héél gelukkig mijn kmd. 



In dankbare herinnering aan 

Maria Euphemia Johanna Schepers 

sinds 11 maart 1996 weduwe van 
Willem Hendrik Lössbroek 

Z11 werd geboren op 15 september 1905 te 
Oldenzaal als oudste dochter uit een gezin 
van zeven kinderen. 
Op 7 februari 1997 is ze in Oldenzaal over
leden binnen een jaar na het overlijden van 
haar man. 

Moeder is toch nog onverwacht van ons 
heengegaan. Het laatste jaar ging haar ge
zondheid achteruit en begon ze steeds 
meer de gewone dingen te vergeten. 
Het overlijden van vader en de noodzaak 
om het huis te verlaten, waar ze 60 jaar had 
gewoond, moet voor haar een grote schok 
zijn geweest. Ze begreep dit heel goed en 
wist zich 1n de nieuwe situatie aan te pas
sen. Haar lange gelukkige leven met vader 
stond in het teken van het geloof en in het 
bijzonder in haar verering van Maria. 
Jarenlang zorgde moeder voor verse veld
bloemen in het Mariakappeltje aan het Los
sers voetpad . 
De beginjaren van haar huwelijk waren 

moeilijk, toen vader in dienst was en zij met 
kleine kinderen alleen zat. Hoewel ze ja
renlang met bescheiden middelen moest 
zien rond te komen was er altijd iets over 
voor de missie en de minder bedeelden. 
die nooit te vergeefs b11 haar aanklopten. 
Van kleine dingen wist ze altijd iets spe
ciaals te maken. Feestdagen en verjaarda
gen werden met ons altijd uitbundig gevierd 
en deze traditie hebben wi1 met onze kin
deren voortgezet. 
Vader omnngde moeder altijd met de no
dige aandacht en zorg en ze was dankbaar 
voor alle kleinigheden die zich in de beslo
tenheid van het gezin voordeden. 
Moeder genoot van het wandelen in de 
natuur en de muziek rondom haar heen. Wij 
zullen ons haar herinneren als een vrolijke 
en goedlachse vrouw en wij zi1n dankbaar 
dat Vader en Moeder een lang en gelukkig 
leven met elkaar hebben mogen delen zon
der ziekte of problemen. 

Voor de vele bl11ken van belangstelling on
dervonden na het overlijden van onze lieve 
moeder, oma en overgrootmoeder, zeggen 
wij U onze hartelijke dank. 

Kinderen, klein- en achterklemkmderen 


