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Ter dankbare herinnering aan 

GERARDUS HERMANUS HERBERS, 
echtgenoot van 

MARIA GEZINA BOTER. 

Geboren te Nieuw-Schoonebeek op 21 november 
1903. Aldaar plotseling overleden op 17 juni 1975 

en begraven op 21 juni d.a.v . op het 
R.K. kerkhof te Nieuw-Schoonebeek. 

De mens wikt, maar God beschikt. Aan zo'n 
plotseling einde had niemand gedacht. Gods 
gedachten zijn anders dan die van de mensen. 
Zijn H. Wil geschiede. 

Vader was een godsdienstige man. Hij leefde 
vanuit zijn geloof. Bij alles wat er gebeurde 
bleef hij rustig en opgeruimd. Hij was er van 
overtuigd dat God alt ijd het goede voor heeft 
met de mensen, ook al begrijpen wij dat niet 
altijd. 

Voor zijn vrouw en kinderen valt dit afscheid 
zeer zwaar. Zij zull en vaders zichtbare aanwezig
heid mi ssen. Hij hoorde er zo bij. Met hard 
werken en echte zorg voor zijn grote gezin bracht 
hij zijn leven door. Niets was hem daarbij te 
veel. Hij was een steun voor allen. Zijn inzet en 
goede voorbeeld zullen nooit vergeten worden. 
Zijn geloof en zijn godsdienstigheid lieten een 
diepe indruk achter. 

Jaren lang sukke:de vader met zijn gezondheid, 
maar h'j klaagde niet. Hij gaf de moed niet op 
en probeerde altijd de goede kant van het leven 
te zien, met vertrouwen op de toekomst. Hij wou 
niemand tot last zijn , was voor zichze lf nooit 
veeleisend en leefde sober. 
Wat kon vader genieten van al het goede om 
hem heen, en van al wat leefde en groe ide in 
de natuur. Daar herkende hij de Schepper en 
1 nstandhouder van het leven. 
Vader, wij zi jn u dankbaar voor all es wat u voo r 
ons deed. Wij zullen uw nagedachtenis in ere 
houden. U was voor ons een li chtend voorbeeld. 
Met raad en daad stond u iedereen bij die hulp 
nod ig had. Uw voorbee ld zal ons helpen om in 
saamhorigheid ook voor elkaar een steun te 
zijn. U zult ons daarbij in het nieuwe leven niet 
vergeten. 
Lieve vrouw, k inderen en kleinkinderen, volgt 
mijn voorbeeld na. Blijft ge loven in ons aller 
Heer, de Heer van het leven. Wat Hij doet, is 
welgedaan. Dank voor al het goede dat ik bij 
en van jull ie mocht ondervinden. Treurt niet als 
mensen die geen geloof hebben. Tot ziens bij 
Hem, Die ons allen schiep tot ons eeuwig geluk. 

Dat hij nu moge rusten in de vrede van zij n Heer. 

Voo r alle bl ijken van meeleven bij 
het overlijden van vader danken wij u 
hartelijk 

FAMILIE HERBERS 


