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Dankbare herinnering aan 

JOHAN SCHEPERS 

Te Erica op 23 april 1927 geboren, gaf hij 
zijn ja-woord in 1952 aan Annie Lambers. 
Uit deze verbintenis werden 5 kinderen ge
boren. Zijn ja-woord heeft hij waar gemaakt 
door hard te werken. De "zaak" was voor 
hem alles. En zoals hij het werken van huis 
uit geleerd had, zo gaf hij het door aan de 
zijnen. Bij alles bleef hij gewoon, zocht niet 
op de voorgrond te staan, was nooit over
dreven. Stoer en sterk kwam hij over, want 
hij was hard voor zichzelf, maar daarachter 
verborg zich een vrolijk en opgewekt ka
rakter 
Hij hield van gezelligheid en had de zijnen 
graag om zich heen; was dol gelukkig met 
zijn kleinkinderen. Hij genoot, wanneer ze 
allemaal bij hem thuis waren; ze mochten 
er thuis zijn. 
Dan gold niet "de zaak" maar zijn liefde 
voor hen . Hij klaagde nooit ; hij wilde niet 
ziek zijn, wist altijd met zijn opgewekt ka
rakter de ernst te overspelen. 
Zijn hobby was vissen, zijn trots zijn vijver 
en aan de "voetbalclub Erica" had hij -
mag je wel zeggen - zijn hart verpand. Hij 
was er altijd tot het niet meer ging. 
Hij heeft zijn ziekzijn ondergaan, gedragen 
met moed , met een doorzettingsvermogen, 
die men niet voor mogelijk houdt. Keihard 

heeft hij gevochten, maar het bleek een on
gelijke strijd. Zijn "Annie" heeft hem ver
zorgd en daarvoor was hij dankbaar. 
"We kennen elkaar al 40 jaar; de laatste 
weken kan Annie het ook nog wel doen" . 
En - zo gedaan - gaf hij op 17 september 
1988 te Erica zijn leven terug in de hand 
van zijn Schepper, nadat hij het Sacrament 
van de Zieken had ontvangen. 
We hebben met een Eucharistieviering op 21 
september afscheid van hem genomen. 
Goede God, we zijn getroffen, we zijn be
droefd want we verliezen in hem een echt
genoot, een vader, een opa, die ons zo 
dierbaar was. 
Geef ons de kracht dit verlies te dragen 
door als hij in ons leven "hard en lief" te
gelijk te zijn. 
Geef hem, Johan, om wie wij treuren, de 
rust, de vreugde bij U, die eeuwig duurt. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziek
zijn en nu in deze voor ,ons zo droeve 
dagen danken 

A. Lambers, 
kinderen en kleinkinderen 


