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Tot zijn Heer keerde weer 

LAURENTIUS HENRICUS MARIA 
OLDE SCHEPER 

echtgenoot van 

Elisabeth Maria Martens 

Geboren te Gilze 4 juli 1933, overleden te Gilze 25 
maart 1983, begraven te Gilze 29 maart 1983. 

Op de feestdag van Maria Boodschap, in de volle 
kracht van zijn leven, op het hoogtepunt van zijn ge
luk, omringd met de liefde van zijn vrouw en kinde
ren en fami lie, steeds denkend aan het naderende ein
de, niet bang voor de dood door zijn rotsvast geloof 
in een goede toekomst, vol zorg en nauw lettend be
dacht op de toekomst van zijn gezin , eerbiedig bid
dend om de kracht van het H. Sacrament van de Zie
ken, getroost en gesterkt door de tedere zorgen van 
vrouw en kinderen en familie, vol overgave aan zijn 
Schepper en Heer, zo heeft deze man , wiens lichaam 
door een ongeneeslijke ziekte was aangetast en 
gesloopt, afscheid van deze aarde genomen en gegaan 
naar God. 

Goede God, aanvaard hem uit ons midden en wees 
goed voor hem. Laurent was in onze ogen een zeer 
godsdienstige mens, gekenmerkt door zij n bijzondere 
devotie tot Maria, wier voorbeeld hij trachtte na te 
volgen: zijn gezin was hem heilig, hij stond voor ie
dereen klaar, zijn werk was voor hem zijn hobby, hij 
had erg veel geduld en begrip voor ieders mening, hij 
was met zijn gezin gastvrij voor iedereen, vooral voor 
de familie. Bijzondere liefde en belangstelling gingen 

uit naar Oom Kees in de missie, die hier ook altijd 
graag zijn thuis vond. Zo zal Laurent bij ons 
voortleven. 
Goede God, nu mijn man en onze papa de weg van 
Jezus, Uw Zoon is gegaan en gevolgd, vertrouwen wij 
erop dat voor hem een nieuwe morgen, de paasmor
gen is aangebroken om stralend te getuigen dat de 
mens niet sterft maar leeft voor altijd. Met dankbare 
liefde vertrouwen wij hem toe aan Uw liefde. 
Ma, Bernard en Francis, God zegene en beware u. 
Dank voor alles. Bid a lle avonden samen voor mij die 
zo van u hield. Zoekt steun en kracht in elkaars 
nabijheid. 
Beste familie, vrienden en kennissen, moge het u allen 
goed gaan. Tot ziens! Dank voor alles. 
Oom Kees, veel sterkte en Gods zegen in je prachtig 
werk. 
Onze Lieve Vrouw va n Altijddurende Bijstand, bege
leid ons allen. H. Laurentius, bid voor ons. 

U allen die goed geweest bent voor mijn man en onze 
papa en nu bijzonder met ons meeleeft, zijn wij erg 
dankbaar. 

E. olde Scheper-Martens 
Bernard en Francis 


