


Verdrietig, maar ook dankbaar denken 
wij terug aan 

Laurens Lubbers 

Hij overleed op zaterdag 20 april 1996 in 'De Citadel' 
te Oldenzaal. Wij hebben afscheid van hem genomen 
op donderdag 25 april 1996 in de parochiekerk van de 
H.H. Bonifacius en Gezellen te Haaksbergen, waarna 
hij werd gecremeerd in het crematorium "Enschede" te 
Usselo. 

Laurens Lubbers werd geboren op 11 mei 1956, in ' De 
Veldmaat" te Haaksbergen in een gezin van 9 kinde
ren. Laurens was van jongsaf aan zorgenkind, maar hij 
hoorde er altijd helemaal bij en deed zo veel mogelijk 
mee. Hij trok veel op met de buurtkinderen, speelde in 
het Raabos en voetbalde bij de Bon Boys. 
Toen hij ouder werd, werd het moeilijker met zijn leef
tijdgenoten. Laurens had wat meer bescherming no
dig. Toen de zorg voor Laurens thuis te zwaar werd en 
het ook duidelijk werd dat zijn capaciteiten echt be
perkt waren, vond Laurens elders een thuis. 

Zo kwam hij ruim 10 jaar geleden in ' De Citadel' in 
Oldenzaal te wonen. Hij moest er wel aan wennen en 
gaf aan dat hij graag toch meer ruimte voor zichzelf 
wilde. Die wens kon vervuld worden, en sindsdien ging 
het goed met hem. 
Hij was een markante persoonlijkheid en was nadruk
kelijk aanwezig. Dat hij bij iedereen een speciale plek 
verworven had bleek wel uit het feit dat hij zich privilé-

ges veroorloofde die door iedereen werden geaksep
teerd, o.a. roken op kantoor en in de keuken. 
Karakteristiek voor hem was de kreet "Mu'j koffie hem?' 
als hij om vier uur de groepsleiding zag binnenkomen. 
In de loop der jaren bleek dat zijn gezondheid hem 
steeds verder in de steek liet. Hierdoor veranderde zijn 
leven; hij kon niet meer alles wat hij graag zou willen 
en ook normen vervaagden. 
Laurens had ook liefhebberijen; hij kocht elke maand 
Staatsloten en hield daar een hele administratie van bij. 
Hij was ook bijzonder goed in denksporten zoals dam
men en rummycub. 
Laurens werkte het laatste jaar alleen nog als hem dat 
pastte, hij had immers 'mien naam al bin'n' en daarom 
wilde hij ook stoppen met werken. 
Die wens is nu vervuld, al hadden wij het graag anders 
gezien, "wie vindt' nig klop'n achtrof". 

Laurens heeft 1 O gelukkige jaren gehad en was daar 
zelf ook dankbaar voor. 
Wij zijn verdrietig door het onverwacht snelle afscheid 
maar ook vervuld van veel goede herinneringen. 
Laurens, bedankt voor alles wat je voor ons als familie 
en voor je medebewoners in ' De Citadel" betekent hebt. 

Moge God je nu rust en vrede geven, over de grens 
van de dood heen. 

Familie Lubbers 
Huisgenoten en medebewoners van ' De Citadel' 


