


Een vrome herinnering aan 

BERNARDUS SCHO LTE LUBBERINK 

echtgenoot van 

Geertruida Maria Schiphorst 

Hij werd geboren 6 Janua ri 1896 te Lattrop; 
voorzien van het Sacrament der zieken, 
over leed hij 25 september 1973 te Dene
kamp. Op 29 september d.a.v. hebben wij 
zijn lichaa m te ruste gelegd in het parochie
kerkhof aldaar. w aa r het de blijde Verr [J -

zenis wacht. 

_Mogen de engelen u begeleiden naar het paradijs: 
mogen de marte laren u daa r opnemen en brengen naar 
de heilige stad van vrede: het hemelse Jeruzal em" . 
• Want ons aa rdse leven wordt we l veranderd . maar 
niet ongedaa n gemaakt ; en als ons aa rd s verb lijf wordt 
afgebroken, heeft Jezus ons een plaats bereid bij Vader 
in de hemel" . Zo hebben wij gebeden en gelov ig 0•1e r
dacht toen wij onze dierbnre man en vader vergezel 
den bij zijn laatste gang naar de kerk . 1 oen wij hem 
de laa tste eer bewezen. mochten w ij ook dankbaar 
herd enken dat hij hier een me,1senleef iijd lang als koo,
zanger Gods eer en lof heeft gezongen. Geen moe,te 
w as hem te veel en in zijn trouwe dienst bracht hij 
zijn diep geloof tot ui t ing . 
Wij zijn bedroefd om zijn heengaa n. er is een leegte 

...9eva llen in ons gez in waar hij als lieve man en vader 
zoveel betekend heeft. Naast onze droefheid is er ook 
een diepe dankbaarheid om al het goede, dar wij van 
hem mochten ondervind en. Altijd zal in ons blijven 
voortl even de herinnering aan een lieve man en vader. 
aan zij n we lbesteed leven van hard e arbeid voor ge
zin en parochie Daarnaast . dat weten wij uir ons 
geloof, leeft hij verder in Gods hemel. 
Zijn laatste wens was het om thuis, temidden van de 
zijnen, afscheid va n het leven te nemen. Eenmaa l 
thuis durfde hij de dood rust ig onder ogen te zien 

en viel alles va n deze aarde va n hem af ; in diepe te
vredenheid kon hij toen zeggen : Het is volbracht. 
Mijne ge liefden, ik ga jullie ver laten maa r het is geen 
afscheid voor altijd de dood is maar een doorgang 
naa r het eeuwig leven bij <,od. naar het vaderhuis . 
Het moge jullie tor troost zijn te weten , dat wij daa, 
eens weer samen zul len zijn . Weesr harte lijk bedankt 
voor alle goede zorg en en bewaart in onderlinge liefde 
het goede waarvoor ik heb ge lee fd. Dat is mijn laatste 
boodschap, en tot wederziens bij Vader in de hemel. 

Heer, geef hem de eeuwige rust in uw vrede. 

Voor uw deelneming ondervond en tijd ens 
de ziekte en het overlijd en van onze be
minde echtg t" noot, vad er en behuwdva der 
betuig en wij U on,e hartelijke dank 
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