


Gij zijt mijn God 
in Uw handen ligt ons levenslot. 

Op 1 oktober 1997 is te midden van ons gezin. 
na het ontvangen van de laatste sacramenten. 
thuis overleden 

HENDRIKUS WILHELMUS LUBBERS 
Geboren 24 augustus 1913 te Saasveld, echt
genoot van Johanna Bernardina Wegter. 

Tot ons grote verdriet hebben wij afscheid 
moeten nemen van ons aller "Pa". 
Pa was iemand die voor ons allen een bijzon
dere betekenis had: terughoudend en op de 
achtergrond maar altijd aanwezig en bewust 
van alles wat er met zijn gezin gebeurde. Hij 
genoot in stilte intens van gezelligheid en har
monie. 
Zijn leven heeft in het teken gestaan van so
berheid en hard werken: vroeger in Saasveld, 
daarna 30 jaar bij Stork en tegelijkertijd de 
werkzaamheden die horen bij een groeiend 
gezin en een boerderij. 
Opa was een man die intens leefde in en met 

de natuur: zelfs op het eind van zijn ziektepe
riode was het hem grote inspanning waard om 
even buiten te zitten en te kijken of het met het 
land en de kalveren goed ging. 

Hij kende geen groter plezier dan grapjes en 
streken uithalen met de kleinkinderen. Ondanks 
ons verdriet. zijn we blij dat hij tot het laatste 
moment thuis heeft kunnen zijn ; uitkijken over 
het land en de natuur waar hij van hield, en nog 
even genietend van het nieuwe huis waarvoor 
hij zich zoveel heeft ingespannen. De betekenis 
die hij voor ons heeft zal altijd groter blijven dan 
de leegte die nu achterblijft. 
Op 6 oktober is de uitvaart geweest. in de 
Mariakerk te Oldenzaal, waarna we hem bege
leid hebben naar het R.K. kerkhof te Losser. 
We zijn dankbaar voor alle tekenen van vriend
schap en medeleven die hij heeft mogen 
ervaren. Het betekende veel voor hem en voor 
ons. 

Wij gedenken hem in diepe dankbaarheid 
Anna Lubbers - Wegter 
kinderen en kleinkinderen. 


