
.Rust nu maar uit 
Je hebt je strijd gestreden 
Je hebt het als een moedig mens gedaan 
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden 
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan ". 

Dankbare herinnering aan 

HENDRIK GILBERS 
echtgenoot van 

MARIE NOL TEN 

Pa werd geboren op 30 april 1926 in De 
Lutte. Na een langdurige ziekte en gesterkt 
te zijn door de H. Sacramenten der Zieken 
overleed hij op 29 april 1983 in het zieken
huis te Enschede. Op 3 mei d.a.v. werd 
zijn lichaam te ruste gelegd op het R.K. 
Kerkhof in De Lutte. 

Moegestreden heb je ons verlaten. Je be
sefte het zelf. Uitspraken als: • Ik ben op. 
Ik kan niet meer. Het is nu tijd voor af
scheid " getuigen daarvan. 
De wil om te leven, je diepe geloof. een 
prachtig woongebied en de buitengewone 
verzorging door ma en je kinderen heb
ben jouw heengaan niet langer kunnen 
uitstellen. 
Toch had jouw ziek zijn. hoe tegenstrijdig 
het ook moge klinken een positieve zijde: 
çle hechte familieband die je zo waardeerde. 

Thuis kwamen wij als vrouw en kinderen 
met al onze vragen nooit voor een dichte 
deur. 
Tot het laatst heb je. je met hart en ziel 
ingezet voor de boerderij en je gezin. 
Je werk was je hobby. 
Je was het gelukkigst als we allen samen 
waren . Tijdens je laatste levensjaren mocht 
dit ook zo zijn. 
Terwijl iedereen bij je was. sliep je rustig 
in. Hierdoor is jouw sterven. bij alle ver
driet. voor ons van een bijzondere beteke
nis geweest. 
Herinneringen aan vele momenten van ge
luk helpen ons dit verlies te dragen. 

Voor uw vele blijken van medeleven en 
deelneming en de laatste eer aan hem be
wezen, betuigen wij U onze oprechte en 
hartelijke dank. 

M. Gilbers-Nolten 
Kinderen , Behuwdkinderen 
B. Gilbers-Tönis 

De Lutte, mei 1983 
Zandhuizerweg 8 


