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In dierbare herinnering aan 
BERNARDUS THEODOOR J. SCHLEPERS 

Hij werd geboren 11 mei 1951 te Hardenberg . 
Hij overleed ten gevolge van een triest onge
luk 10 nov. 1976 in het r.k . ziekenhuis te En 
schede. Zijn lichaam hebben wij 13 nov. d,a. v. 
te ruste gelegd in het parochieel kerkhof te 
Denekamp, waar het de Verrijzenis wacht. 

Bij de kerkelijke uitvaart en begrafenis van 
onze geliefde Theo. toen wij aan deze zijde 
van het graf afscheid van hem moesten ne
men, hebben wij biddend overwogen: ,, Door 
de dood wordt 't leven wel veranderd, maar 
niet ongedaan gemaakt; want w~nneer de 
woning van ons aardse lichaam wordt verbro
ken heelt God 'n eeuwig thuis ingericht voor 
wie in Hem geloven, in de hemel " . Wij zijn 
allen bedroefd om zijn heengaan, vooral nu 
'r zo plotseling en triest was; hij was nog zo 
jong, hij had nog zoveel kunnen en willen 
doen en wij hadden hem nog zo nodig. In 
zijn dagelijks leven en werk en in de wereld 
van de sport werd hij zeer gewaardeerd, had 
hij vele vri enden en was hij 'n man van nauw
gezette plichtsbetrachting. Komend uit een 
gezin waar grote arbeidszin en diep geloof in 
God de grondslagen waren voor 'n christelijk 
leven, had ook h[i zich een plailts verzekerd 
in de samenleving en was hij op weg naar ' n 
mooie en goede toekomst. Het boek van zijn 
aardse boekhouding is nu afgesloten, maar 
wij zijn er zeker van dat de balans van zijn Ie-

ven bij God er zeer gunstig zal uitzien en dar 
hij een eeuwig tegoed heeft. Want al zijn wij 
bedroefd: wij weten ook, uit ons aller geloof, 
dat de dood niet het einde is, maar een door
gang naar het Vaderhuis, waar wij toch eens 
weer samen zullen ziIn. Dat is ons tot troost, 
naast de herinnering aan ' n lieve zoon, broer 
en verloofde; ook dar zal niemand ons kun
nen afnemen; uiteindelijk is een men~ méér 
dan alleen het lichaam. Daarom ook blijft hij 
van ons, ook al is hij niet meer bij ons, helaas. 
Mijn lieve ouders, broers en zussen en be
minde verloofde: ik ga jullie nu verlaten, dat 
doet ons allen pijn, ik weet het. Ik hoop dat 
de goede God jullie allen de kracht mag ge
ven on1 samen verder te leven en er iets 
goeds van te maken, dat zou ik zelf ook ge
wild hebben. Weest allen hartelijk bedankt 
voor alle zorg en liefde, aan jullie Theo be
w ezen . Vaarrwel en tot wederziens bij van 
Wie wij uitgingen en tot Wie wij terugkeren. 
vroeg of laat. 
Moeder Maria, help ons allen en breng Theo 
naar Jezus, Uw Zoon, amen . 

Voor Uw deelneming, ondervonden na 't overlijden 
van onze geliefde Theo, betuigen wij U onze 

hartelijke dank. 

DENEKAMP , november 19 76 
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