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Dit prentje wordt u aangeboden 

ter herinnering aan 
JOHANNES GERHARDUS MATTHEUS 

HERBERS 
Geboren te Nieuw-Schoonebeek 31 juli 1905 
en na gesterkt te zijn door het sacrament van 
de zieken, overleden 31 juli 1973. We hebben 
zijn lichaam begraven op het R.K. kerkhof 
te Nieuw-Schoonebeek, vrijdag 3 augustus. 

Vader, u stierf juist op de dag dat u 68 jaar 
werd . Door uw ziekte was u dit niet meer 
bewust. We hadden u nog zo graag willen 
feliciteren, maar God heeft het echter anders 
beschikt . Voor ons, die achterblijven kwam 
de dood veel te vroeg. 

Velen met ons zul len u blijven herinneren als 
een goed mens, die de natuur lijke behoefte 
bezat om anderen met raad en daad bij te 
staan. U was een werkzaam, ondernemend 
man, die belangstelling had voor vele zaken. 
U ging daarbij wijs, doordacht te werk en 
door uw sterke wi I kon u uw plannen tot 
werkelijkheid brengen. 

Na de dood van uw eerste vrouw, trouwde 
u opnieuw en nam daarmee de zorg en ver
antwoordelijkheid op uw schouders van een 
gezin met vijf kinderen. Het tekent helemaal 
uw persoonlijkheid dat u deze stap heeft 
willen zetten. U toonde daarmee dat u ie
mand was, die begaan kon zijn met het lot 
van uw medemens. U vertrouwde er op dat 
God u zou bijstaan om deze nieuwe taak 
samen met uw vrouw tot een goed einde te 
brengen. 

Vader, er is in ons leven een leegte ontstaan 
maar u blijft voortleven in onze gedachten en 
in al het goede, wat u in ons gezin hebt 
achtergelaten. U leeft ook voort in de vrede 
van de levende Heer. 

Moge uw geloof in God voor ons allen een 
kracht zijn om samen verder te leven. 

Wij willen u hartelijk danken voor uw 
blijken van deelname aan onze droef
heid. 

A. M. HERBERS-BERENS 
en kinderen 

Nieuw-Schoonebeek, augustus 1973 


