


Ter gedachtenis aan 

JOHANNES ALBERTUS SCHEPERS 
echtgenoot van 

Geertruida Hendrika Lotgerink 

Hij werd geboren te Oldenzaal 13 april 
1903. Na bijna vijftig jaar gelukkig ge
trouwd geweest te zijn, overleed hij geheel 
onverwacht op zondag 28 januari 1979. Na 
de viering van de H. Eucharistie hebben 
wij hem 1 februari ter ruste gelegd op de 
begraafplaats aan de Hengelosestraat te 
Oldenzaal. 

Zoals hij geleefd heeft, zo is hij ook van 
ons heengegaan. Je merkte eigenlijk nooit 
dat hij er was en toch was hij altijd met 
iedereen en voor iedereen bezig . Hij wilde 
nooit op de voorgrond treden , maar nie
mand deed ooit een vergeefs beroep op 
hem. 
Na zijn pensionering heeft hij de laatste 
jaren van zijn leven samen met moeder 
doorgebracht in wederzijdse liefde en 
zorgzaamheid . Ondanks zijn leeftijd was 
hij altijd in de weer en het liefst was hij 
buiten in zijn tuin of bij zijn vogels. Daar
naast was hij voor moeder een onmisbare 
steun in de huishouding . Samen hebben 
zij de laatste jaren op hun manier intens 
van het leven genoten . 
Hoe heerlijk vond hij het niet als zondags-

morgens de kinderen kwamen om even 
een kaartje te leggen? 
Dan treft hem geheel onverwacht de dood. 
Het overvalt ons, maar we begrijpen het 
wel , ook al doet het ons veel verdriet. De 
troost die ons blijft is het voorbeeld dat 
hij voor ons altijd is geweest, rechtvaardig 
en godsdienstig en zorgzaam voor moeder 
en ons, zijn kinderen. 
In die geest willen wij trachten dit offer 
dat God van ons heeft gevraagd te aan
vaarden, in het vertrouwen dat Hij ons de 
steun zal geven dit verlies te dragen. 
Moge hij rusten in vrede. 

Uw medeleven bij het overlijden van mijn 
dierbare man en onze zorgzame vader en 
opa, is ons een grote steun en troost ge
weest. Wij danken U hiervoor hartelijk. 

G. H. SCHEPERS-LOTGERINK 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal , 1 februari 1979 
Burg . Essinkstraat 16 


