
Moge deze kleine herinnering U doen 
bidden voor 

HE~DRIKl"S EGBERTL'S S~IPPERS 
echtgenoot van 

Aleida, Angela, Josephina Luizink 

geboren te Lonneker 15 november 1910. 
Voorzien van de heilige sacramenten 

der zieken is hi op 27 oktober 1979 
rustig en kalm in de Heer overleden. 
Op 31 oktober d.o.v. hebben w11 in een 
plechtige Uitvaartdienst in de kerk van 
.De Goede Herder" (de Velve) te 
Enschede afscheid van hem genomen, 
waarna de Crematie volgde te Usselo. 

Een eenvoudige en eerliJke man heeft 
ziJn leven teruggegeven aan z'n Schep· 
per. Voor hem bestond het leven uit 
hard werken voor zijn gezin en uit grote 
zorgzaamheid voor zijn echtgenote en 
kinderen. 
Bovendien was hij een man met een 
groot en diep vertrouwen en geloof in 
God. Eerlijk en overtuigd. Daarom was 
hij ook klaar om naar God te gaan, toen 
Deze hem riep. Deze diep-godsdiens
tige man, die in zijn gezonde dagen elke 
zondag in de Eucharistieviering kracht 
en sterkte ontving, heeft wel op 'n zeer 

duidelijke wijze het devies van zijn 
teven waar gemaakt :"ora et labora, bid 
en werk". Een voorbeeld voor velen. 
En toen het tenslotte voor hem moge. 
lijk werd, om eens wat te rusten en te 
genieten ná zulk 'n arbeidzaam leven, 
waren daar ziekte en li1den om 't hem 
onmogelijk te maken. - De mens wikt, 
maar God beschikt. 
Niettemin mogen wij ons troosten en 
dankbaar zijn, dat we zulk een vader 
nog zo lang in ons midden mochten 
hebben. 
Lieve echtgenote, ik dank u voor alle 
liefde en zorgen voor mij. Dag en nacht 
hebt ge aan mi1n ziekbed gestaan om 
mij het lijden te verlichten en mij te 
troosten. 
Lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen, 
om mij geen droefheid, maar wel dank· 
baarheid. We waren gelukkig met el
kaar en laten we God danken voor 
alles, wat wij voor Hem hebben mogen 
doen. 
Weest eensgezind onder elkaar: maak 
elkaar blij en gelukkig. 

Voor Uw medeleven in deze moellljke 
dagen zijn wij U erg dankbaar. 

De familie. 
Enschede, october 1979. 


