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In dierbare nagedachtenis aan 

HENDRIKUS SCHOL TE LUBBERINK 
echtgenoot van 

W ILH ELM INA MAR IA LOOKAMP 

Hij werd geboren 12 juli 1917 te Lattrop . Ge
sterkt door de genade der Ziekenzalving over
leed hij 28 oktober 1977 in het ziekenhuis De 
Stadsmaten" te Enschede. Zijn lichaam hebben 
wij 1 november d.a.v. te ruste gelegd in het 
parochiee l ke rkhof te Denekamp, waar het de 

bl ijde Verrijzenis wacht . 

,, Door het sterven wordt het leven wel ver
anderd maar niet ongedaan gemaakt; want als 
ons aardse hu is, ons I ichaam, afgebroken wordt, 
heeft God al een plaats bereid voor hen die 
Hem liefhebben" . 
Het is één van de gedachten uit de Liturgie 
van de Kerk waarmee zij haar kinderen bege
leidt op de laatste aardse gang , wanneer wij 
aan deze zijde van het graf afscheid nemen 
van een overleden dierbare. Dat heengaan van 
onze lieve man en vader valt ons zwaar; wij 

hadden hem zo graag nog bij ons gehouden en 
hijzelf had nog zoveel willen doen voor ons. 
Zijn leven temidden van ons werd gedreven 
door een onvermoeibare zorg en toewijding ; 
zelfs temidden van zijn ziek-zijn dacht hij niet 
aan zichze lf maar aan zijn vrouw en kind en 

beider gezin. Zo wist hij zich geheel en al weg 
te cijferen als hij zijn naaste medemensen kon 
d ienen daarmee. Zó za l hij dan ook in onze 
herinnering blijven voortleven: A ls een zorg
zame, l ieve echtgenoot en vader, een fijne 
mens. Vanuit ons geloof, dat ook bij hem soli
de en diepgeworteld was , weten wij dat hij 
echter ook voortleeft in het eeuwige Leven bij 
God. Wij bl ijven aan deze zijde van het graf 
staan, maár in het l icht van ons geloof weten 
wij dat er een overzijde is; na het duister van 
de dood vo lgt het eeuwige Licht van de Nieuwe 
Dag . Wij zijn God dankbaar dat Hij ons door 
Christus deze Blijde Boodschap heeft nage
laten. 
Dankbaar zijn wij God ook dat Hij ons door 
onze man en vader zoveel aardse l iefde heeft 
geschonken. En wij zijn hoopvol gestemd in de 
verwachting dat wij eens weer samen zullen 
zijn in een eeuwig Leven dat geen pijn en ziek
te meer kent. 
Mijne geliefden , ik ga jullie nu verlaten . Weest 
bedankt voor alle liefde en zorg die ik van 
jullie mocht ondervinden; moge de goede God 
het jullie be lonen. En moge , in de droefheid om 
mijn vroege heengaan, de gedachte aan een 
gelukkig weerziens jullie tot troost en sterkte 
zijn. Vaartwel, bedankt voor alles en: Tot weder
ziens! 

Moeder Maria, koningin der heiligen , 
breng hem naar Jezus , amen. 


