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Ter dankbare herinnering aan 

MARGARETHA FRANCISCA 
DE LENNE 

sinds 1962 weduwe van Johannes Her
manus Lubbers. 

Zij werd geboren te Nieuw-Schoonebeek 
op 6 februari 1908, en overleed te 
Emmen, na het Sakrament der zieken te 
hebben ontvangen, op 16 oktober 1976. 
Op 20 oktober d.a.v. werd zij begraven 
op het R.K. kerkhof te Nieuw-Schoone
beek. 

Een moedige vrouw ging van ons heen. 
Al maanden lang wist zij wat er zou 
gaan gebeuren. Zij hield zich goed en 
probeerde gewoon door te gaan. Dat 
verlangde zij ook van haar kinderen. 
"Voor mij is het niet erg", zei zij, ,,en 
ik hoop dat ook jullie het niet erg vin
den". Zo uitte zij haar geloof in de 
levensgang van de mens, die - na vol
brachte taak op aarde - overgaat naar 
het nieuwe Leven. 
Moeder was een zorgzame vrouw. Zor
gen en regelen lag in haar natuur.Zolang 
zij kon hield zij alles bij, ook uit zorg 
voor de anderen, haar kinderen en klein
kinderen, waar zij zo trots op was en 

waar zij zoveel van hield. Duidelijk liet 
zij dat nog merken toen zij het Sakra
ment der zieken ontving en zich, samen 
met al haar kinderen, verenigde met 
Christus in de H. Kommunie. Meer dan 
ooit golden toen haar woorden: ,,Waar 
zal ik mij zorgen om maken?" Zij gaf 
zichzelf over aan de grote Regelaar. 
Moeder was ook een dankbare vrouw. 
Zij genoot van het goede dat het leven 
haar bood. Zij was erkentelijk voor on
dervonden goedheid, en vooral voor de 
liefde die zij mocht ondervinden van 
haar kinderen en kleinkinderen, voor wie 
zij altijd zo'n grote belangstelling had. 
Moeder, die zo graag mocht reizen, heeft 
nu haar laatste grote reis volbracht naar 
de eindbestemming van allen die God 
liefhebben. 
Lieve moeder en Oma, wij danken U 
voor alles wat U voor ons deed en 
betekende. Uw voorbeeld zullen wij 
nooit vergeten. U zult ook aan ons den
ken vanuit Gods nabijheid. Rust nu in 
vrede bij Uw en onze Heer, in het 
eeuwige geluk. 

Wij danken u hartelijk voor uw mee
leven en gebed bij het overlijden van 
onze lieve Moeder en Oma. 

Fam. Lubbers. 


