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In dankbaarheid 

blijven wij gedenken 

Maria Johanna Schunselaar 
weduwe van 

Gerard Hendrik Lippers 

Zij werd op 27 april 1904 geboren te 
Enschede. Na een blijmoedig gedra
gen ziekte is zij vol overgave van 
ons h eengegaan op 19 november 1979. 
Zij werd daarbij gesterkt door de 
Sacramenten der Zieken. In een Eu
charistieviering in de H.Geestkerk 
t e Enschede en een c r ematiep lechtig
heid te Usselo h e bbe n wrj haar b id
dend toevertrouwd aan de Heer van 
alle leven. 

"Het is beter te g even dan t e ne men". 
Het lijkt alsof deze woorden haar 
he l e leve n hebben bepaald. Voor ie
deree n was zrj hartelijk en gul . En 
vooral voor kinderen kon zij alles 
misse n. Niets was haar teveel. Al
tijd was zij opgewekt e n vrolijk; 
vol optimisme en g ees t igheid kon zij 
in een gesprek ande r e n hun zorge n 

doen vergeten. Tijdens haar ziekte 
heeft zij nooit haar opgewektheid 
verloren. Zij was erg dankbaar voor 
de uiterst toegewijde zorg van haar 
kinderen en voor iedere belangstel
ling van anderen. Het vaste vertrou
wen in een goede God speelde een gro
te rol in haar leven. Uit haar ge
loof putte zrjde kracht om zich zo 
voor anderen te geven. En vanuit dat
zelf de geloof kon zij zich overgeven 
toen zij voelde dat haar levenskrach
ten haar gingen verlaten. 
Het is moeilijk om haar nu te moe
ten missen. Maar tegelijk z ijn wij 
zeer dankbaar voor alles wat zij ons 
g egeven heeft. Wij vertrouwen, dat 
God haar blijmoedighe id nu zal doen 
opgaan in Zijn eeuwige vreugde. 

Graag wille n wij U allen hartelijk 
danken voor Uw belangstelling e n me
deleven tijdens de ziekte en bij het 
overlijden van onze lieve moeder. 

Betsie en Han Lipp e rs 

Enschede, november 19 79 


