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weduwnaar van 

Christina Johanna Schlepper 

Hij werd op 6 september 1899 te Borner
broek geboren, maar woonde heel zijn leven 
in Hengelo (0). Daar is hiJ ook op 10 augus
tus 1982. gesterkt door de sacramenten 
van de kerk, in alle rust overleden. Op 
13 augustus waren we bijeen in de 0. L. 
Vrouwekerk om bij zijn uitvaart God te 
danken voor alles wat hij voor ons heeft be
tekend. Daarna hebben we hem bij zijn 
echtgenote te rusten gelegd op het r.k. 
kerkhof to Hengelo (0). ... 
Tot het laatst toe heeft opa er helemaal bij
gehoord. En hoe oud hij ook al was, we kun
nen hem nog niet missen. Want hij was één 
en al goedheid. Voor iedereen had hij be
langstelling en leefde heel tevreden, eenvou
dig en sober. Met de kleinste attentie was hij 
gelukkig te maken. Met zijn gevoelige en 
zachte aard waardeerde hij de kleinste ding
en. Vooral als mensen hem opzochten of 
eens even met hem praatten, maakte hem 
dat gelukkig. Hij was heel dankbaar dat hij 

bij zijn dochter en haar gezin mocht wonen. 
vooral nadat hij in 1971 zijn vrouw van wie 
hij zoveel hield. verloren had. Hij leed erg 
onder dit verlies, maar sloeg zich er door
heen door zijn grote geloof en vertrouwen 
in God. Hij was een heel gelovige mens, die 
dicht bij God leefde. graag naar de kerk ging 
en een grenzeloos vertrouwen had in Maria. 
Om Haar te eren ging hij dikwijls met zijn 
kleinkinderen naar Kevelaer. Toen hij niet 
meer naar de kerk kon, volgde hij met grote 
devotie de H. Mis op de televisie en ging dan 
vol geloof te communie. Biddend is hij ook 
zi1n dood tegemoet gegaan. In alle rust is hij 
door de enge poort van de dood. Gods licht 
en vrede tegemoet gegaan, Moge hij daar, 
herenigd met :zijn vrouw, voor altijd geluk
kig zijn. 

Dank je wel, lieve vader en opa, voor alles. 
Leef nu voor altijd in Gods liefde . 

Maria, Moeder van altijddurende Bijstand, 
bid voor hem. 

Voor Uw meeleven tijdens de ziekte en na 
het heengaan van onze Vader en Opa, Leg· 
gen we U van harte dank . 

fam. Lukens · Slamp 
en kleinkinderen. 

Hengelo (0), augustus 1982. 


