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' 'En toch telkens weer, 
zulkn we je tegenlwmen. 
'Zeg nooit: Het is voorbij. 
Slechts je lichaam werd van ons afgenomen, 
nkt wat je was en ooit nkt wat je zei" . 

Ter dankbare herinnering aan 

Anna Maria Catharina 
Stef fens 

sinds 9 november 196 7 weduwe van 
Johannes Gerardus Lubbers. 

Zij werd geboren op 10 februari 1904 te Nieuw· 
Schoonebeek. Zij overleed, voorzien van het Sacrament 
der Zieken, op 16 mei 1992 te Ter Apel. We namen 
afscheid van haar tijdens een plechtige Uitvaartdienst 
in de parochiekerk van de H. Bonifatius te Nieuw· 
Schoonebeek op 21 mei 1992, waarna we haar ter 
ruste legden op het R.K. kerkhof aldaar. 

In onze herinnering leeft z.ij voort als een oprechte en 
lieve vrouw met een grote belangstelling voor velerlei 
dingen. Voorop stond bij haar het gezin, waarvoor haar 
niets teveel was. De plotselinge en tragische dood van 
haar man heelt zij bijna 25 jaar lang slechts met moeite 
kunnen verwerken. Veel liefde en aandacht gingen uit 
naar haar familie. Aan haar klein.kinderen mocht zij 
veel vreugde beleven. Zodra het maar enigszins moge· 
lijk was, probeerde re te genieten van de natuur. Ze 
hield van het land; ze was graag in de tuin bezig en nam 
de verzorging van de schapen op zich . Zij voelde dit als 
een taak die haar toekwam. Tot het eind toe bleef z.ij ak· 
tief. Toen in de laatste jaren haar geheugen haar steeds 
meer in de steek liet en zij door haar kinderen verzorgd 
moest worden, wilde z.ij bezig blijven. Handwerken en 
koken bleven haar geliefde bezigheden, tot het laatst 
aan toe. In haar leven was het geloof haar tot grote 
steun. BewuSt heelt re op haar sterfbed het Sacrament 
der Zieken ontvangen. Wij weten haar nu in de handen 
van God, met wie z.ij zich tijdens haar leven steeds ver· 
bonden voelde. 

Moge zij rusten in vrede. 

Voor al uw blijken van meeleven bij het overlijden van 
onze moeder en oma, zeggen wij u hartelijk dank. 

FAMILIE LUBBERS 




