


t 
Dierbare herinnering aan 

Henk Schaepers 

Henk werd geboren op 2 juni 1935 te Losser. 
Na een ernstige ziekte en voorzien van het 
Heilige Sacrament der Zieken, is hij op 6 april 
2010 overleden. Zijn wens ging in vervulling 
om omringd door zijn vrouw en kinderen, in 
zijn vertrouwde omgeving thuis in vrede te 
mogen heengaan. Op 10 april hebben wij 
hem na een gezongen Uitvaartmis in de 
Stephanuskerk te Borne, naar zijn laatste 
rustp laa ts begeleid. 

Henk groeide op in een gezin met drie 
kinderen, waarin muziek een belangrijke ro l 
speelde. Samen met zijn broer hielp hij vaak 
zijn vader die meubelmaker was. Op jonge 
leeftijd verloor Henk zijn moeder, wat voor 
hem een groot gemis was . 

In Nijverda l trouwde hij in 196 l met Lies. 
Samen kregen ze hun kinderen Robert en 
Ellen. Samen met Lies waren zij de trotse 
oma en opa van Wouter en Dennis. Hij had 
vele hobby's; w ielrennen, reizen met de 
camper en het maken van muziek. 

Ook de Mariakapel aan de Koppelsbrink 
w erd dagelijks door hem bezocht. Het 
Dijkhuis en de woningbouw speelden een 
grote rol in zijn leven . Zo werd Henk door 
versc hillende vere nigi ngen a ls voorzitter 
gevraagd; de won ingbouw, kege lclub, 
zwemclub en de dorpsproaters . 

In 1983 begon Henk als paranormale 
genezer. Dit werk heeft hij vol overtuiging · 
gedaan tot dat hij door zijn ziekte zich niet 
meer op d eze wijze dienstbaar aan zijn 
medemens kon geven. 

Door zijn grote inzet voor de Bornse 
gemeenschap en als paranormale genezer 
ontving hij a ls een erkenning van zijn inzet in 
2003 een Koninklijke onderscheiding, waar 
hij terecht heel trots op was . Over zijn vrouw 
schreef Henk zelf in d it jaar: 'Mijn dank aan 
mijn vrouw die mij jarenlang de vrijheid en 
de steun heeft gegeven, om mijn leven 
het sociale werk te kunnen uitoefenen'. 

Henk, we zu llen je lieve zorg, je aandacht 
voor ons en zoveel anderen intens missen. 

Dat je nu mag zijn op d ie plaats, waar je 
lang geleden al ie ts van mocht zien, de 
hemel, de vrede van God zelf, 

Lies Schaepers - Vos 
Kinderen- en kle inkinderen 


