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Ter dankbare herinnering aan 

Johannes Gerardus Schlepers 

Hij werd 4 mei 1935 geboren in Schuine
sloot. Hij bleef heel zijn leven bij zijn 
ouders. Onverwacht stierf hij op maandag 
4 juli 1988 tijdens werkzaamheden in één 
der schuren. Zaterdag 9 juli namen we 
afscheid van hem tijdens een plechtige 
Eucharistieviering in de kerk van O.L. 
Vrouw van Fatima te De Be/te, waarna hij 
daar op het R.K.-kerkhofwerd begraven. 

Iedereen kende Gerard. Iedereen was gek 
met Gerard. Op zijn brommertje reed hij 
overal heen om boodschappen te doen of 
om familie en bekenden op te zoeken. 
Altijd vriendelijk en opgewekt, iedereen 
groetend, meelevend met de vre_1:1gde en 
het verdriet van anderen. Door z1Jn grote 
eenvoud en ongekunsteldheid won hij 
het hart van allen. 
Hij was voor zijn ouders onmisbaar. 
Toen zijn moeder stierf, ging hij lang
zamerhand steeds meer het huishouden 
overnemen. Al zijn broers en zusters 
trouwden. Hij bleef thuis. Toen zijn 
vader opnieuw huwde, was hij voor zijn 

tweede moeder even hartelijk als voor 
zijn natuurlijke moeder. En toen zij slecht 
ter been werd, nam hij opnieuw groten
deels het huishoudelijk werk op zich. Zo 
nam hij ook zijn vader het werk steeds 
meer uit handen. En altijd was hij daarbij 
opgewekt en nauwgezet en schoon. 
Trouw bezocht hij elke week de kerk en 
even trouw ging hij na de H. Mis een 
kopje koffie drinken bij tante Dina. Hij 
verlangde naar de bruiloft van a.s. vrij
dag. Het werd een bruiloft in de hemel, 
want God roept hem toe: ,,Goede en ge
trouwe knecht, over weinig ben je ge
trouw geweest. Over veel zal Ikje stellen. 
Kom binnen in de vreugde van je Heer." 

Voor uw blijken van meeleven bij het 
plotseling sterven van onze zoon, broer 
en oom danken wij u hartelijk. 

fam. Schlepers 

Kosseweg 6, Schuinesloot. 


