
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



Ter dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS 
JOHANNES SCHEPERS 

echtgenoot van 

Hendrika Gesina Mensink 
Hij was in Fleringen geboren op 5 mei 
1916. Geheel onverwacht is hij op 3 
november 1981 in zijn woning overleden. 
Na een plechtige uitvaartdienst hebben 
we op 6 november d.o.v. zijn lichaam te 
rusten gelegd op het r.k. kerkhof in 
Fleringen. Daa.r wacht het op . de op
"tandlng met de verrezen Heer. 

Met het overlijden van Hein Schepers 
is een markante en bekende persoon
lijkheid uit Fleringen heengegaan. 
Iedereen kende hem en hij kende ieder
een. Hij had heel veel vrienden en beken
den en hij verkeerde graag onder hen. 
Hij was een gezellige en huiselijke man, 
die altijd vol zorg was voor de mensen 
om hem heen. 
Die zorg gold op de eerste plaats zijn 
vrouw, van wie hij zo intens veel hield 
en die voor hem alles betekende. 
Zij was het voor wie hij leefde en werkte. 
Hij heeft heel zijn leven hard gewerkt. 
Hij was klein begonnen als bakker met 
een kruidenierswinkel en een café erbij . 

Samen met zijn vrouw wist hij er een 
b loeiend bedrij f van te maken, dat in 
de loop der jaren steeds verder werd 
uitgebreid. Iedereen kwam er graag op 
bezoek. 
Hij was ook een man die zich het lot 
va.n anderen aantrok en vaak bij zieke 
mensen op bezoek ging. 
Hij ging zeer regelmatig en graag op 
bezoek bij zijn familie. Hij was ook dol 
op Annie en Herman en hun kinderen, 
die bij hem in huis waren. 
Hij was een zeer godsdienstig en gelovig 
man, die in zijn leven veel heeft gebeden. 
Hij zou geen dag beginnen zonder gebed. 
En zo is hij onverwacht, maar zeker 
niet onvoorbereid, van ons heengegaan 
en teruggekeerd naar zijn God en Schep
per, op Wie hij heel zijn vertrouwen 
stelde. 

Wij wensen hem toe dat hij moge rusten 
in vrede. 

Voor uw oprechte blijken van medeleven 
tijdens het overlijden en de begrafenis 
van mijn dierbare man en onze oom. 
zeggen wij U hartelijk dank. 

H . G. Schepers - Mensink 
Annie en Herman 

Fleringen, november 1981 
Ootmarsumseweg 249 


