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Ter nagedachtenis aan 

Theo Lubbers 
echtgenoot van 

Dinie Lubbers - van Wessel 
Hij werd geboren te Zeddam op 23 sep
tember 1923. Gezalfd en gesterkt door 
het Sacrament der Zieken is hij op 1 7 juli 
2001 in het Slingeland Ziekenhuis . te 
Doetinchem overleden. Op 20 juli hebben 
wij in de H . Geestkerk te Doetinchem 
afscheid van hem genomen waarna de 
crematie plaatsvond. 

Goede God, aan Uw goede zorgen ver
trouwen wij toe onze lieve, zorgzame 
man , vader en opa die zoveel voor ons 
betekende. 

Bijna 45 jaar deelden we samen lief en 
leed. Hij was een lieve, hardwerkende 
man, die altijd voor ons en anderen klaar 
stond. Verschrikkelijk vond hij het dan 
ook toen hij dat later door zijn ziekte niet 
meer kon doen. Sport en vooral voetbal 
was zijn lust en zijn leven en hij zat dan 
ook regelmatig voor de buis. Maar als het 
even kon zat hij samen met mij op het 
balkonnetje te genieten en liet dan zelfs 
de sport ervoor schieten. 

Blij en dankbaar ben ik dan ook dat hij 
nog 7 maanden heeft kunnen genieten 
van zijn klein-dochter. Hij was zo trots 
en noemde haar dan ook altijd "Opa's 
meisje". Zelfs in het ziekenhuis probeerde 
hij nog met haar te praten en vond hij het 
prachtig als zij er was. 

Tot op het laatst heeft hij gevochten, geef 
hem nu de rust. 

God, onze Vader, wij zijn U dankbaar voor 
alles wat hij voor ons heeft gedaan en be
tekend. Gij weet wat er allemaal in zijn 
hart en hoofd zich heeft afgespeeld. 
Vreugde en pijn waren er in zijn leven 
aanwezig. 
Voor zijn leven en sterven bedanken wij U . 

Wij zullen hem niet vergeten. 

Dank voor uw medeleven, 
Uw aanwezigheid. 

Want samen delen wat het leven je 
te bieden heeft, maakt mensen groot 
en sterk. 

Dinie Lubbers - van Wessel 
Marianne en John 
Opa's meisje Marissa 


