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In dankbare .herinnering aan 

JOHANNES HINDERIKUS LUBBERMAN 
die 50 jaar getrouwd was met 

WILLEMINA MARGARETHA HEIJNE 

Geboren te Oude Pekela op 18 augus• 
lus 1895 en na gesterkt te zijn door het 
sacrament van de zieken overleden op 

6 augustus 1982 te Erica 
Op woensdag 11 augustus werd de plech· 
tige uitvaartmis ,gevierd, waarna wij zijn 
1 ic haam te ruste hebben gelegd op het 

R.K.-kerkhof aldaar 

Een sterke man is met dit sterven uit ons 
midden heegegaan . Hij was bijna 87 jaar 
toen hij van het leven afstand, moest doen 
Liefd,evol verzorgd door hen, die hem 
dierbaar waren, heeft hij het voorrecht ge
had om zijn leven te kunnen voleindigen 
in zijn eigen vertrouwde omgeving. Rustig 
slapend heeft hij de overgang beleefd van 
sterfelijk leven naar eeuwig leven 

Wie vader Lubberman ,gekend heeft, weet 
dat hij iemand was met een brede belang• 
stelling. Graag wilde hij , ook tijdens zijn 
periode van ziekzijn, op de hoogte blijven 
met de gebeurtenissen dichtbij en veraf 
In zijn lange leven heeft hij met interesse 
de grote en diepgaande veranderingen in 
kerk en samenleving gevolgd. Hij groeide 
met de tijd mee. Zijn geest bleef open en 
daardoor verviel hij niet tot een eng 
denkend mens 

De liefde voor zijn gezin heeft hij o.a. tot 
ui tdrukking gebracht in ·hard werken. Als 
landbouwer heeft hij tijden gekend van 
voorspoed en tegenslag. De dertiger ja
ren waren verre van gemakkelijk. Toen er 
betere tijden aanbraken , kwam de gele
genheid om ook eens een reis te maken 
waar hij met smaak over kon vertellen 

Ook voor deze man kwam het moment dat 
zijn gezonde lichaam door een ongenese
lijke kwaal werd aangetast. lange tijd heeft 
hij het verborgen willen houden . Hij was 
er de man niet naar om over zijn ziekte te 
klagen . Het is wel zeker dat er meer door 
hem geleden is dan wij weten 
Tijdens zijn leven heeft hij getoond dat hij 
een mens van geloof was. Het was voor 
hem vanzelfsprekend om in grote trouw 
zijn lidmaatschap van de kerk te beleven 
Met elkaar kunnen we dankbaar zijn voor 
de wijze waarop deze man echtgenoot en 
vader is geweest. In ons allen leeft de 
overtuiging dat hij welkom was bij God, 
de Heer van leven en dood . Ook voor hem 
was er een plaats bij Hem naar wie wij 
in geloof uitzien 

Al is er een leegte ontstaan in het leven. 
van moeder en van ons, toch blijft u in 
onze herinnering voort leven. Eens hopen 
wij u terug te zien om dan samen verder 
te leven in de vrede van de levende Heer 
1 ntussen zullen wij proberen om moeder 
tot steun te zijn 

Wij danken U hartelijk voor Uw medeleven 
tijdens ziekte en overlijden van mijn lieve 
man, vader en opa 

Familie Lubberman. 
Kinderen en kleinkinderen 

Erica, augustus 1982 


