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Dankbare herinner,ing aan 

HENDERIKUS JOHANNES LUBBERMAN 

Hij werd geboren te Nieuwe Pekela, 10 mei 
1903, en overleed in het verzorgingstehu is 
,,De Horst " te Emmen, 31 januar i 1981. 
Op woensdag 4 februari hebben we de plec h
tige Uitvaar,tmi s gevierd i,n de parochi ekerk 
te Erica. Daanna hebben we zijn I ic haam eer
biedig bege leid en te ruste ge legd op het 
R.K. kerkhof aldaar. 

" Ik heb de goede str ijd gestreden", zegt St . 
Paulus. Het was vaak een zware strijd ge
weest. Het leven van Hender,ikus Johannes 
Lubberman had ndet zo 'n onstu imig verloop . 
Er deden zich geen buitensporige dingen 
voor. Zijn leven spee lde zich af op het land 
- op de boerder ij - thuis - met zijn moe
de r - en alleen. 
Hij had we l geleerd dat hij afhan kelij k was 
van het weer, van de natuur. J e hebt niet 
a lles in handen. Je kunt n,iet al les dwingen . 
Je moet ook weten te aanvaarden. Dat deed 
Hen dri k we l , in all e rust en overgave. 
Hij was er de man niet naar om opstandig 
te zijn. Hij had een benijdenswaard,ige rust 
over zic'h . 
D,ie ru st ig e levenshoud ing kwam vooral voort 
u,it zijn geest van geloof: da,t was het com
pas waardoor hij z,ich liet leiden - de rijke 

erfen.is die hij van huis u.it had meegekre
çien - de oorzaak van zijn gezonde kijk op 
het leven: ik ben op weg naar God - i k 
voe l me geborgen bij de Heer - ik kan Hem 
vinden in het gebed . En daarom ook waren 
de H. Mis en de vieringen in de kerk hem 
bijzonder dierbaar. 
Verder was Hendrik een man die gauw te
vreden was. Hij had niet veel behoeften . Hij 
genoot van de natu ur - van een reisje -
van een eenvoudig gesprek - van een be
zoek van zijn broer en zusters. Hij wilde 
weten hoe het ging me,t de jongere genera
t ie in zijn fami li e. 
De laatste paar maanden van zijn leven ver
bleef Hend rik in "De Horst". Hij begon er 
zich goed thui s te voe len. Hij stelde geen 
eisen. Hij paste zich aan. Tijdens zijn ziekte 
hoorde je hem niet klagen over ongemak of 
pijn. De pastoor moest komen om hem de 
Sacramenten van de zieken toe te dienen. 
De laatste voorbereidi ng op " de grote reis " 
- voor zijn ontmoeting met de Heer. 
"Ge lukkig de zachtm oedigen, want zij zul len 
het beloof,de land bezitten." 

Voor uw blijk,en van meeleven, belangstel-
1.ing en gebed, zeggen wij U hartelijk dank. 

Famili e Lubberman. 

Erica, febru ari 1981 . 


