
t Zoals hij leefde is hij heengegaan, 
kalm, tevreden en karaktervol. 

Zo blijft hij in onze herinnering: 

Hendrikus Johannes Schepers 

weduwnaar van 

Gezina Susanna Breukers 

Vader werd geboren op 22 juli 1901 te Losser. Op 8 maart 1997 is 
hij overleden. Op 4 maart ontving hij in een gezamenlijke 
ziekenzalvingviering het H. Sacrament der Zieken. Op 12 maart 
hebben wij van hem afscheid genomen tijdens een Eucharistieviering 
in de Antoniuskerk te Oldenzaal. Na deze viering, waarin we 
werden voorgegaan door vaders petekind, pastor Jan Schepers, 
hebben wevaderbegeleid-Aaarhet kerkhof te Oldenzaal, alwaar hij 
zijn laatste rustplaats heeft gevonden bij moeder in het graf. 

"Lèèft naar Gods waard en de rest koomp vanzulf wa ". 

Onder dit motto leefde vader, samen met ons, 60 jaar aan de 
Vi sschedijkweg, een stekje buitenaf waar hij van hield. 
Naast zijn werk bij Gelderman, waar hij 52 jaar werkte, had hij 
samen met moeder de zorg voor ons, zijn kinderen. En dat was 
ploeteren. Een koe, varkens en kippen en alles wat daarbij hoorde 
moesten deeetlustige monden van de kinderen vullen . Daarnaast 
wist in Oldenzaal bijna iedereen dat "HendrikSchepers" moosplantjes 
en coniferen verkocht. En zogingdatjarenlangvan 'smorgensvroeg 
tot 's avonds laat. 
Op zondag echter, mocht er van hem niet gewerkt worden . De 
zondag was voor de Heer en voor Maria. Als vader niet ziek was, 

dan moest en ging hij naar de kerk, zijn Antoniuskerk. 
Als collectanten later als lid van de parochieraad zette hij zich vele 
jaren actief in voor zijn kerk. Daarbij nam Maria een bijzondere 
plaats bij hem in . DejaarlijksepelgrimstochtnaarKevelaerwildehij ,.• 
niet missen. Oldenzaal-Kevel aer was voor hem een maat waarmee 
hij afstanden berekende. 
Nadat we in 1980 afscheid hadden genomen van moeder en hij 
alleen achterbleef, bleef hij nog jarenlang voor zichzelf zorgen . 
T winti g vierkante meter grond, een keuken en eend iepvries voor
zagen hem in zijn levensbehoefte. Zolang hij kon ging hij door. 
Tijdens verjaardagen en familiefeesten genoot hij van zijn kinderen 
en kleinkinderen. 
Geestelijk bleef vader tot het laatste moment fit, maar zijn lichaam 
wilden iet meer. 
Op 14 januari 1997 nam hij afscheid van zijn "stekje" en ging hij 
wonen in het Verpleegcentrum Twente-Oost in Denekamp. Liefde
vol is hij daarbij na 2 maanden verzorgd. 
Op moeilijke momenten zei vader weleens: "Veurmie hoof het nig 
mèr". Zo dacht "Ziin Heer" er ook over. Op 8 maart werd vader 
geheel plotseling t~ruggeroepen door de Heer. 

Vader bedankt voor alles. 

Langs deze weg willen de kinderen allen en met name het personeel 
van de Thuiszorg en het Verpleegcentrum Twente-Oost bedanken 
voor de I iefdevol Ie verzorging van vader. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling na het overlijden 
van vader, zeggen wij u allen hartelijk dank. 

De kinderen, ki ei nki nderen 
en achterkleinkind. 


