
In dankbare herinnering denken w11 terug aan 

ANTONIUS GREGORIUS LUBBERS 

Hij werd geboren op 31 december 1910 te 
Saasveld en door het H. Doopsel 1n Gods Kerk 
opgenomen. 19 Augustus 1947 sloot hij zijn 
levensverbintenis door het H Sacrament van 

het huwelijk met 

Getruida Wilhelmina Josephina Nijland 

God zegende hun huwelijk met 6 kinderen. 
4 zoons en 2 dochters Een hardwerkende en 
zorgzame man werd opeens getroffen door 
een zwaar hartinfarct, op 27 JUii 1985 nog de· 
zelfde dag ontving hij bij volle kennis en over· 
gave het sacrament van de zieken. De dag daar· 
opvolgende 28 juli overleed h11 1n het zieken
huis te Hengelo Op 1 augustus d o.v. tijdens 
de plechtige gezongen Requ1emm1s 1n de pa· 
roch1ekerk van de H. Plechelmus te Saasveld. 
hebben w11 afscheid van hem genomen en z11n 
lichaam op het kerkhof aldaar toevertrouwd 1n 

geloof aan de glorievolle vern1zenis 
van de doden. 

Het is moeilijk afscheid te moeten nemen van 
een mens waar je veel lief en zorg van hebt er· 
varen mie leven. waar je zoveel wijze woorden 
van hebt gehoord, vermanend en bemoedigd. 
Het 1s een troost om zoveel hennnenngen te 

hebben van een mens. die uw man vaoer en 
opa was. Godsd1enst1g als h11 was betrok hi1 b11 
alles, waaivan wi1 als gewone mensen geen 
macht hebben, op Gods w11she1d en bad 1n alle 
eenvoud om steun bij de dagelijkse dingen van 
het leven. Hij was niet iemand die op de voor· 
grond wilde treden. maar in alle eenvoud en 
bescheidenheid leefde hij mee met het wel en 
wee van anderen. maar op de eerste plaats z11n 
vrouw. kinderen en kle1nk1nderen, daarom 
zullen wij hem allen zeer missen. In grote dank
baarheid zal hij altijd in onze gedachten bh1ven 
voortleven. daarom kunnen wij zijn gedachtenis 
niet beter eren dan door te trachten hem 1n z11n 
eenvoud. blijheid. werklust en geloof na te 
volgen. Moge vader nu leven bij God 1n eeu
wige vrede en wij hopen eens op een weer 
ziens. 

Onze Vader - Wees Gegroet 

Wij z11n u oprecht dankbaar voor uw medeleven 
b11 het zo onverwacht overl11den van m11n dier
bare man, onze zorgzame vader. behuwdvader 
en opa. 

Truus Lubbers·N11land 
Kinderen. behuwd· en kleinkinderen 

Saasveld, augustus 1985 
Gunnestraat 49 


