
In alle stilte ben je weggegaan, 
maar je blijft in ons verder leven. 



Ter dankbare herinnering aan 

Jan Harm Schlepers 
Hij werd 17 oktober 1905 geboren op de Schuine
sloot, groeide op in een groot gezin, huwde 
15 februari 1933 met Anna Angela Dülle, werd 
3 december 1952 weduwnaar, huwde voor de 
tweede maal, met Anna Gesina Berentsen, op 
20 december 1969, en stierf 11 januari 1992 in hel 
ziekenhuis te Hardenberg, terwijl zijn vrouw in het 
ziekenhuis te Zwolle lag. 
Donderdag 16 januari hebben wij zijn lichaam 
begraven op het R.K.-kerkhof van De Be/te. 

Van kindsbeen af aan kende hij de harde eisen , 
die het leven stelde aan de vader, die met zijn 
vrouw moest ploeteren voor het levensonder
houd van een groot gezin en naast de loonarbeid 
ook nog een klein boerderijtje verzorgde. Zo 
leefden zijn ouders en zo leefde hij zelf. 
Ook vader bouwde een groot gezin op, maar 
moest met zijn vrouw het leed om de dood van 
een tweeling verwerken, die nog geen dag oud 
werden , en om een zoon tje en dochtertje, die 
beiden op ongeveer !-jarige leeftijd stierven aan 
de toenmalige gevreesde kinderziekten tijdens de 
oorlogsjaren. Maar hij werd nog zwaarder ge
troffen, toen zijn vrouw op 41-jarige leeftijd veel 
te jong stierf. Hij bleef alleen achter met 10 kin
deren, waarvan de oudste 18 jaar was en de 
jongste 10 maanden. Met z'n allen hielden ze het 
gezin draaiende, vooral dank zij de grote inzet 
van de oudste dochter en haar vriendin. 
Toen zij n dochters huwden en hij alleen met z'n 
zoons achter bleef, kreeg hij kennis aan zijn 

tweede vrouw, die hem 22 jaar lang zeer trouw 
heeft bijgestaan. Maar ook hen beiden werd het 
leed niet bespaard, want tot hun grote verdriet 
zagen zij twee zonen en twee schoonzonen voor 
hem heengaan. Des te sterker werd de band met 
zijn overgebleven kinderen en aangetrouwde 
kinderen en met zijn 26 kleinkinderen en 10 ach
terkleinkinderen. Hij kwam op alle verjaardagen , 
als het maar enigszins kon. Daardoor kende hij 
naast veel leed ook veel levensvreugde , en dat 
heeft hij zeer intens gedeeld met zijn tweede 
vrouw. Zijn tweede vrouw deed het dan ook veel 
verdriet , dat ze hem niet terzijde kon staan, toen 
hij stierf. Vroeger had zij als ziekenverzorgster 
veel stervenden gesteund , nu kon zij haar man 
niet terzijde staan. Maar het geloof in God maakt 
haar sterk, zoals vader door zijn geloof in God 
nooit door al het leed gebroken werd. Vaak 
hebben ze samen thuis de H. Communie gevierd , 
toen de gang naar de kerk niet meer mogelijk 
was. Nu is hij thuis bij zijn eerste vrouw en over
leden kinderen, wachtende op zijn tweede vrouw 
en al de zijnen, totdat alles voltooid zal zijn. 
Vijftigjaar heeft hij op zijn boerderijtje gewoond , 
waar hij geen afstand van kon doen, het was zijn 
lust en zijn leven. Nu woont hij tijdeloos op een 
huisplaats, waar plaats is voor velen en waar wij 
hier op aarde geen voorstelling van hebben. 
Moge hij rusten in vrede. 
Voor uw blijken van medeleven bij het plotse
linge overlijden van mijn man, onze vader, 
schoonvader, opa en overgrootvader danken wij 
u hartelijk. 

Fam. Schlepers 
Kosseweg 6, Schuinesloot 


