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echtgenoot van 

JOZEFINA RIKA GERTRUIDA NIJLAND 

Hij werd geboren op IS februari 1923 en is 
\OOrzieo van de Sacramenten der Zieken 
overleden op 9 auguqus 1985. W11 hebben 
hem ter ruste gelegd op ' t kerkhof te Ros
sum. Daar wacht hij op de verrijzenis 

Een groot verdriet is over ons huis ge~o 
men. Vader onze steun en toeverlaat is ons 
ontnomen Als trouwe echtgenoot en goede 
vader kunnen wij hem nog niet missen. 
Voor zijn vrouw en kinderen. voor wier 
opvoeding en vooruitgang in de wereld hij 
al!~s over had. heeft hij geleefd en gewerkt. 
Hu stond tussen hen in en liet iedereen in 
zijn eigen waarde. Mild was z11n oordeel 
over anderen Hij genoot van het leven, 
hield van de natuur van alles wat groeide 
en bloeide. 
Hij was erg geînteresseerd in sport en vond 
het fijn gezellig samen te zijn met andere 
mensen en tussen hen in te staan. Hij hield 
niet van uiterlijk vertoon en in alle een
voud wist hij zich zelf te zijn. Zo was ook 
zijn godsdienstig leven, eenvoudig mee een 
diep geloof in God. Schepper van alle 
dingen. 

Toen kwam het lijden. de pijnlijke 1iekte, 
zo erg dat van hem yezegd kan worden 
dat .er ~aar zelden door iemand zolang en zo 
hevig is geleden. lichamelijk en geesteluk. 
D.ankba.ar w_as hij voor de zorg en toewij 
ding die h1J van zijn vrouw en kinderen 
kreeg. De liefde van hen samen was het 
enige geneesmiddel tegen ZIJn bijna ondra
gelijke pijnen. Rustig en in groot vertrou
wen op God is hij teruggegaan naar zijn 
Scheppe.r, ~~e zijn trouwe dienaar zal op
nemen rn Z!Jn eeuwige vreugde 
Dierbare vrouw en kinderen. Ik dank jullie 
voor al jullie liefde. Wees er van overruigd 
dat we elkaar zullen terugzien bij God. In 
gebed zullen we bij elkaar blijven. 
Maria. Moeder van Altijddurende Bijstand. 
Bid voor ons. 

De familie Schepers dankt u allen harcelUk 
voor het medeleven bij het overlijden van 
onze dierbare man en vader. 


