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Dankbare herinnering aan 

ALBERTUS SCHEPERS 
echtgenoot van 

Hendrikje Langenberg 

Hij werd geboren te -Erica op 23 au
gustus 1887 en overleed er in de ou
derdom van de zeer sterken op 7 
november 1980. Op 11 november d.a.v. 
hebben we de plechtige Uitvaartmis 
gevierd, waarna we zijn lichaam eer
biedig te ruste hebben gelegd op het 
katholieke kerkhof van Erica. 

Deze man en vader heeft velen zien 
komen en gaan. Hij is immers een ge
boren en getogen Ericaan. In zijn jon
ge jaren werkte hij in het veen. Op 2 
mei 1914 sloot hij het kerkelijk huwe
lijk. Samen met zijn vrouw mocht h ij 
terugzien op 66 jaar huwelijksleven. 
Als jong gehuwde en neringdoende 
begon hij met de verkoop van groente 
en fruit. Dit alles is uitgegroeid tot 
het levensmiddelenbedrijf, zoals de 
meeste dorpsbewoners het hebben ge
kend. Bertus was de gelukkige vader 
van twee zoons, die zijn werk voort-

zetten. Als opa van 14 kleinkinderen 
en reeds 8 achterkleinkinderen sprak 
hij graag over zijn hobby: het jagen. 
Hij beschikte zelfs over 62 jachtaktes. 
Onze oudste parochiaan ging trots op 
zijn suksessen bij het jagen. 
Bertus bleef wie hij was: trouw aan 
zijn praktijk in werk en kerk. Waar
derend voor wie hem opzochten en 
hem verzorgden, schikte hij zich in 
wat het leven bood. Aanvaardend kon 
hij zijn tevredenheid en dankbaarheid 
uiten wat betreft zijn goede gezond
heid In Bertus is iemand van de hoog 
bejaarden heengegaan na een werk
zaam en gelovig leven. Door het gewo
ne goed te doen en door in het kleine 
volgzaam te zijn past hem een welver
diende kroon. God. onze vader, dank 
U voor deze man en parochiaan, dank 
U voor alles wat hij heeft gedaan. 
Mogen wij het goede van hem doorge
ven en in onderlinge vriendschap ver
der leven. Amen. 

Graag willen wij u danken voor uw 
medeleven, steun en gebed. 

H. Schepers-Langenberg 
Kinderen, klein- en 
achter kleinkinderen 


