
Vergeet mij niet en 
wees goed voor elkaar. 
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Dankbare her-inne~ing aan 

JAN HENDRIK LUBBERS 

Op 20 ma,art 1898 werd hij te Emmen geboren 
Hij huwde, 23 jaar oud,, met Thecla Brink
mann op 22 febr. 1922. 
52 jaar deelde hij met haar lief en leed. Het 
veen tekende het leven van deze mens, die 
eenvoud,ig tmuw zijn pl,icht heeft vervuld en 
voor de zijnen heeft gewerkt. 
Hij stond in 't leven en toonde belangstel
hing voor alles wat er rondom h.em gebeurde. 
Een goede vader, een lieve opa en overgroot
vader, die steeds behulpzaam was en ieder 
ter w.iMe wilde zij•n . 
De laatste jaren viel hij geestelijk terug, wat 
hijzelf heel pijnlijk heeft ervaren. En toch was 
en bleef hij een tevreden dankbare mens, die 
zich in " St. Franciscus" te Coevorden ge
borgen wist " Want" zei hij : .,wie hier klaagt 
die l,iegt en doet het huis te kort ". 
Ook toen hij ziek was, g•ing 't hem altijd 
goed .. Deze dankbare, gelolo'i,ge mens heeft 
na een lang ziekbed,, gesterk,t door het Sa
crament van de Zieken , zijn leven teruggege
ven .,, de hand van zijn Schepper op 13 mei 

1986. Zijn stoffelijk lichaam vertrouwden we 
op 15 mei 1986 na een Eucha.ristiev,iering ten 
afscheid , weer aan de aarde toe vain 't R.K. 
kerkhof te Erica. 
Hier rust hij tot op de dag van de Heer. Nu 
hij er niet meer is zijn we dankbaar voor d.it 
lange leven en voor 't voorbeeld dat hij ons 
gaf ; steeds eenvoudig en da,nkbaar te zijn 
vanuit een groot g,eloof. 
Heer onze God, wij bidden U, dat wij onze 
weg door 't leven mogen blijven gaan, ge
lnspireerd door zijin geest, d,e weg die hij 
ons heeft voorgeleefd, en geef hem, di·e ons 
zo dierbaar was en nog is, deel aan het le
ven van Hem, Uw Zoon, die verrijzenis en 
leven is. Amen. 

Voor uw meeleven tijdens zij:n ziekte en uw 
belan.gste•l•li•ng en meegevoel in de dagen na 
zij,n overlijden, zeggen wij oprechte dank. 

Kinderen , klei1n- en achterkleink inderen 
van de famMie Lubbers. 


