


Ter herinnering aan 
JAN SCHEPERS 
weduwnaar van 

WILHELMINA l<RöSE 
Hij werd geboren te Sleen (Dr.) 2 septem
ber 1895. Voorzien van het Sacrament der 
zieken overleed hij in het r.k. ziekenhu is 
te Oldenzaaal 23 dec. 1977. Zijn lichaam heb
ben wij 27 december d.a.v. te ruste gelegd 
in het parochieel kerkhof te Denekamp. 

Toen wij nog de hoop hadden dat mense
lijke kunde en wetenschap enige verlich
ting zouden kunnen geven aan onze ge
liefde vader, bleek plotseling en onver
wacht dat hij aan het einde van zijn aardse 
levensweg was aangekomen. l<ort vóór 't 
feest van Gods Menswording op aarde werd 
hij opgeroepen tot het feest van eeuwig 
in God geboren en thuis zijn in de hemel. 
Wij zijn bedroefd om zijn plotseling heen
gaan: er is een lege plaats gevallen in ons 
gezins- en familieleven, ook zijn kle inkin
deren, op wie hij zo gesteld was, zullen 
hem nu missen. Daarnaast bewaren wij in 
onze herinnering het aandenken aan een 
zorgvolle vader die na 'n leven van hard 
werken zo graag genoot van de levens
avond. Zijn ziekte en pijnen wist hij moe
dig te dragen in de stille hoop om gauw 
weer thuis te zijn. De hoop om thuis te zijn 
is nu ingevuld door God die hem geroep
pen heeft naar het eeuwige thuis van de 

hemel; hij leefde en werkte vanuit 'n groot 
geloof en wij mogen ons getroost voelen 
omdat wij van ons geloof weten dat uit
eindelijk God onze diepste verwachtingen 
vervult. Vanuit datzelfde geloof mogen wij 
ons ook verheugen op een wederziens bij 
God. Mijne geliefden, ik ga jullie verlaten 
nu en neem afscheid. Weest allen harte
lijk bedankt vooral jullie mijn huisgenoten. 
Moge de goede God het allemaal vergoe
den. Vanuit de hemel zal ik jullie, samen 
met moeder, volgen op je levensweg en 
jull ie tot hulp zijn. Moge de gedachte aan 
de Menswording van God het geloof ver
sterken dat wij eens bij God allen samen 
gelukkig zullen zijn. Vaartwel en tot een 
gelukkig wederziens. Wij die hem kenden 
en liefhadden bidden: Heer, geef hem de 
eeuwige rust in uw vrede, amen. 

Voor uw deelneming ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze 
beminde vader, behuwdvader en opa, be
tuigen wij u onze hartelijke dank. 

FAMILIE SCHEPERS 

Denekamp. dec. '77 

J. BENNEKER - koster - Denekamp 


