
In dierbare herinnering aan 

JO HANNA SCHOLTE LUBBERINK 
weduwe van 

GERARDUS JOHANNES BROEKHUIS 

Zij werd geboren te Latlrop 25 februari 1899. Voor
zien van 't Sacrament der zieken overleed zij 29 april 
1981 in hel zi eke nhuis Ie Oldenzaal. Op 2 mei d.a.v. 
hebben wij haar gestorven lichaam te ruste gelegd 

in het parochieel kerkhof te Denekamp. 

Toen d e Blijde Boodschap van Pasen, van de Verrij
zenis van Jezus, nog bij ons naklonk en onze gelo· 
vige aandacht gevraagd werd voor dat grootste mo
ment in Gods Schepping, kwam voor onze geliefde 
moeder en oma het ogenblik om ook de drempel 
van he t aardse leven over te gaan naar dat eeuwige 
Leven bij God. Wij kunnen bedroefd zijn om de lege 
plaats die er nu gevallen is in onze ge zins- en fami" 
liekring, want de aanwezigheid van een moeder geeft 
een tekere binding tussen g~nins- en familieleden; 
zij verpersoonlijkt de liefde en zorg voor het leven, 
v.tat toch het wezen VlJn een moeder en vrouw is. 
Wij zullen moeten wennen aan dat gemis, hoewel de 
herinnering aan haar blijvend en levendig zal tijn. 

Daarnaast zullen w j ons ook getroost en gesterkt 
voelen door all es wat zij in ons leven betekend heeft. 
Wij zien haar voor ons als een sterke en wijze vrouw, 
hoewel haor lichamelijke krachten een zekere beper
king kenden. Daarom waarderen wij het zo dat zij het 
uiterste van haar werkkracht en inzet wist op te 
brengen voor haar taak in het gezin. Typerend voor 
haar was ook haar groot geloof en diepe godsdienst
zin; God en zijn heiligen, met name Maria, waren 
voor haar geen vreemden, maar dichtbij en naast haar 
in het leven . Wat heeft zîj daar één kracht en troost 
in gevonden 1 Zij mag nu er11aren dat God en de He
mel geen vergissingen zijn, maar pure waarheid. 

Mijne geliefden, ik ga jullie nu verlaten. Weest har
telijk bedankt voor idle zorgen en liefde die ik van 
jullie mocht ondervinden. Bewaart het goede dat ik 
met vader jullie heb voorgeleefd en weest verzekerd 
van een blij wederziens. V&arfwel, tot ééns bij God. 
Moeder Maria, breng haar naar het Leven bij Jezus, 
amen. 

Voor Uw deelneming ondervonden tijdens de ziekte 
en na het overlijden van onze beminde moeder, be· 
huwdmoeder, groot- en overgrootmoeder betuigen wij 
U onze harlelijke dank. 
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