


In dierbare herinnering aan 

ALBERTUS LUBBERS 
(Bertus) 

* 29 november 1927 te Barger-Compascuum 

t 5 januari 2002 te Erica 

De uitvaartdienst vond plaats op JO januari in de parochiekerk 
"Maria Onbevlekt Ontvangen" te Erica, waarna 
de crematieplechtigheid volgde in het crematorium 
''De Meerdijk" te Emmen. 

Een mensenleven begeeft zich tussen geboren worden en 
sterven.De jaren die een mens gegeven zijn, rellen wij met 
cijfers. Deze cijfers zijn nog geen waarderingspunren. 
Zo zegt een hoge leeftijd op zich weinig over een mens. 
Wat ons wel iets zegt, is: hoe iemand geleefd heeft, war 
hij of zij voor anderen heeft gedaan of berekend. 
Her leven van Betrus Lubbers nu, kan gekenmerkt wor
den door een gro te mate van zorg en liefde, van wa rm te 
en betrokkenheid naar anderen toe. Hij was een man die 
niet voor zichzelf leefd e, maar steeds weer klaarsrond voor 
anderen: voor zijn vrouw Lenie met wie hij bijna 52 jaar 
getrouwd was, voor zijn kinderen en hun patrners en late r 
ook voor zijn kleinkinderen. 
Zowel privé als op zijn werk bij de NAM hebben velen 
zijn betrokkenheid en inzet leren waarderen. 

De laatste zeventien jaar van zijn leven kreeg hij te maken 
met grote lichamelijke problemen. 
Realistisch en optimistisch ging hij hiermee om en maakte 
[iet daardoor voor zijn omgeving makkel ijk om er ook mee 
om te gaan. 
"Het is nu eenmaal zo" en "niet klagen, maar dragen" was iets 
war hij uitstraalde en in de praktijk bracht. 
En als hij her wel eens moeilijk had, vond bij de nodige rust 
en afleiding op zijn vas te visplaa tsje aan het kanaal, bij de 
biljanclub of hij ging er met de fiets op uit. Hij was 
immers - wat je noemt - echt 'een buitenmens' die kon 
genieten van war er in de natuur re zien en re boren viel. 
Daarnaast kon hij ook intens genieten als wij - bij gelegenheid 
van een verjaardag of met Kerstmis - allemaal bij elkaar waren. 

We zullen zijn arrenrheid, zij n handigheid 
("war zijn ogen zagen, konden zijli handen maken"), zijn 
gehechtheid aan regelmaat, zijn kookkunst, zijn ernst maar 
ook zijn humor, zijn optimisme en realisme, zijn gezelligheid, 
zijn streven naar perfectionisme en nog heel veel meer missen. 
Maar zijn voorbeeld en zijn opgewektheid mogen ons 
inspireren om verder te leven zoals hij het gewild zou hebben. 

¼or uw hartelijke belangstelling en meeleven bij de ziekte, 
het overlijden en de uitvaart van mijn lieve man en onze 

zorgzame vader en opa willen wij u oprecht danken. 

lenie lubbers- Valke 
Kinderen en kleinkinderen 


