


Dankbaar denken wij terug aan 

ANTONIUS BERNARDUS SCHEPERS 

Missionaris van de H. Familie 

Hij werd geboren te Oldenzaal 
op 27 september 1907 en overleed , 

na tijdig voorzien te zijn van 
het Sacrament der Zieken. 

te Kaatsheuvel op 6 december 1992. 
Na de uitvaartdienst in de kapel 

van Huize "De Vossenberg" hebben 
wij zijn lichaam te rusten gelegd op 

het kerkhof van het Provincialaat 
van de H. Familie te Goirle 

op 10 december d.a.v. 

Toch nog onverwachts is het einde gekomen 
van het leven van Heeroom. 
Zijn hoge leeftijd bracht lichamelijk gebrek en 
ongemak met zich mee; het viel hem zwaar 
dat te aanvaarden; hij was er de man niet 
naar om afhankelijk te moeten zijn; hij ver
zette zich ertegen , hij gal niet op .. . hij was 
immers een Tukker. 
Z ijn hele leven lang heeft hij zich ingezet 
voor zijn werk als priester van de Congregatie 
van de H. Familie; zijn grote ideaal van 
missionaris-zijn kon niet worden vervuld; het 
tekent Heeroom dat hij zich daardoor niet liet 
ontmoedigen ; integendeel, hij richtte zijn 
energie op wat hem werd opgedragen. 

Als broer en oom was hij zoveel mogelijk 
aanwezig bij allerlei familiebijeenkomsten ; 
zijn rustige , bescheiden aard maakte hem tot 
een graag geziene gast , ook buiten de strikte 
kring van zijn fam i lie; zijn luisterend oor 
maakte hem tot vertrouwensman van velen . 
Wat ons altijd bijzonder trof in Heeroom was 
zijn grote geloof; de stormen in de Kerk 
lieten hem niet onberoerd, maar onverstoor
baar ging hij voort met het bidden van zijn 
brevier en van het rozenhoedje. 
Zijn tot het laatst actieve geest stelde hem in 
staat om ontwikkelingen te blijven volgen, om 
goede raad te blijven geven, om gewoon te 
kunnen blijven die hij altijd al was ... Heeroom! 
In zijn diepreligieuze levenshouding streden 
het geloof in en de hoop op het eeuwig leven 
om de voorrang ; wij verlaten ons met een ge
rust hart op Gods belofte dat een trouwe 
dienaar door Hem niet in de steek wordt ge
laten. Heeroom zal gelukkig zijn bij God, 
want hij is een trouwe dienaar geweest. 
Moge Heeroom rusten in vrede. 

Voor uw oprechte belangstelling en warm 
medeleven bij het overlijden en de uitvaart 
van Heeroom, pater A. B. Schepers, zeggen 
wij U hartelijk dank. 

Familie Schepers 
Paters van de H. Famil ie 


