
Met veel liefde willen wij blijven 
denken aan 

Theodora Maria Schreur 
sinds 6 juni 1945 gehuwd met 
Johannes Gerhardus Gilbers. 

ZIJ werd op 15 december 1916 te Los· 
ser geboren. Gesterkt door het sacra· 
ment van de zieken is zij van ons heen
gegaan op 20 oktober t989. 
Na de Eucnaristieviering op 25 okto
ber hebben wij haar te rusten gelegd 
op het kerkhof van de Maria Geboorte
parochie te Losser. 

Zonder dat ze nog een woord kon zeg
gen 1s zij gestorven, in alle stilte. 
Misschien is dat wel typerend voor 
moeder. Zij was er de vrouw niet naar 
om op te vallen. Ze was het liefste 
thuis temioden van haar gezin. De oeur 
van haar huis stond wagenwijd open 
voor iedereen die een beroep op haar 
deed. Zelf er op uitgaan deed ze veel 
minder graag. Zij was er altijd en dat 
wist ook iedereen. Z11 kon goed luis
teren en daarom voelde iedereen zich 
bij haar thuis. 
Haar leven was riji< aan zorgzaamheid. 
Haar vader heeft ze met veel liefde 

thuis verzorgd tot in hoge ouderdom. 
Ze had veel belangstelling en liefde 
voor haar man, kinderen en kleinkin
deren. En bezorgd voor alle wel en wee 
zorgde zij voor een hechte gezinsband. 
Daarom zag ze uit naar de komst van 
Annie, haar dochter in Australlê, die 
met Marian zou overkomen. Daar leef
de zij naar toe; vond daar kracht in. 
De laatste dag dat ze samen uit ZiJn 
gegaan op 1 oktober is nu achteraf 
een afscheid geweest- Daarna ging 
haar gezondheid snel achteruit. 
Met veel goede herinneringen willen 
wij aan haar blijven terugdenken. 
Vol vertrouwen en met veel geloof 
leggen wij haar in de handen van God. 
Hij zal nu zorg voor haar dragen en 
wel voor altijd. 
Rust in vrede en bedar.kt voor alles. 

Voor uw meeleven tijdens haa• ziekte 
en voor uw aanwezigheid bij naar uit
vaart en begrafenis zijn wij u zeer 
dankbaar. U was een echte steun voor 
ons, dat hebben we erg gewaardeerd. 

J. G. Gilbers 
kinderen en i<leinkinderen 


