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Dankbare herinnering aan 

LUBERTUS WILLEM PLAt ZER 
echtgenoot van 

Maria Josephina Engelina Eikens 



Hij werd geboren te Nieuw-Schoonebeek, 22 
juli 1897 en overleed in het verp leegtehui s 
" De Horst " te Emmen op zondag 15 april 
1979, na het ontvangen van de Sacramenten 
der zieken. Zijn l ic haam werd ee rbi ed ig te 
ruste ge legd op het R.K. kerkhof te Erica op 
vr ijdag 20 apri l d.a.v. 

Op het Hoogfeest van Pasen brak ook voor 
vader het uur van de bevrijding aan. Zijn 
kruisweg had lang genoeg geduurd. Hij was 
ermee verzoend geraakt en dankbaar voor de 
dagelijkse bezoeken van moeder en de kin
deren, maar het verp leegtehuis was toch geen 

echt thu is. Hij moest veel missen. Er waren 
uren van eenzaam heid, onmacht , en pijn. Va
der voelde wel dat het niet meer g ing. Als 
diepgelovig mens za l hij vaak genoeg ver
langd hebben naar dat ander thuis , waar 
geen rouw, pijn, en smart meer zal zijn. 
Het geloof was voor hem geen franje ge
weest, geen kleed dat je aantrekt als het te 
pas komt, maar een levenshouding en inner
lijke overtuiging. Hij liet er zich door leiden 
als door een zuiver compas. Hij trachtte er 
ook naar te leven . Door dik en dun . Hij was 
stoe r en sterk, ook in zijn christelijke Ie_ 
venswandel. Hij verwachtte vee l van ande
ren, van zijn kinderen , maar eerst van zich
zelf. Hij kon ui ter l ij k hard zijn, maar zijn hart 
zat op de juiste plaats. Hij had een hart van 
goud. 
Vader's woord en voorbee ld za l blijven leven 
in de harten en gesprekken van al zijn dier
baren, van moeder, kinderen en kleinkinde
ren. Zij zu ll en hem dankbaar blijven geden
ken . Hij was een groot mens - eerl ijk - op
recht - hulpvaardig - offe rvaardig - arbeid
zaam - vrijh eids l ievend. 
Tesamen met moeder heeft hij grote dingen 
tot stand gebracht. Hij heeft de werel d be
schaamd. " Ik kan alles in God die mij ver
sterkt " . 
Met Pasen mocht hij dit vruchtbaar leven 
afs lu iten en gaan delen in het leven van de 
verrezen Heer. 
Heer, wij danken U. 

Voor uw bl ijken van meeleven , belangstelling 
en gebed zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie PLATZER . 
Erica, april 1979. 


