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Ter dankbare herinnering aan 

Hermanus Aloysius Schepers 

weduwnaar van 

ENGELINA ALEIDA WELMAN 

Geboren 2 augustus 1901 te Nieuw Schonebeek 
en overleed, gesterkt door het H. Sacrament der 
Zieken, op 21 november 1994 te Losse~ 
De Eucharistieviering bij de Uitvaart had plaats 
m de parochiekerk van de H. Gerardus Majella te 
Overdinkel op 26 november, waarna zijn lichaam 
ter ruste werd gelegd op het r k kerkhof aldaar 

Na tevreden afscheid met z11n kinderen heeft 
vader nu rust 
Hij was diep gelovig, een trouwe kerkganger met 
H. Gerardus meer dan 50 jaar - en met Maria van 
Lourdes. Diep in zijn hart een koorzanger 
Laatste zondag "Christus Koning" zong hij nog 
uit volle borst: Aan U o Koning der Eeuwen Wat 
genoot hij nog van het mannenkoor "Alfonsus 
Glaubi". 

Hij kon zo genieten van kleine dingen o.a. koffie 
drinken met ziin familie en met zijn vrienden, 
borreltje, sigaartie! 
H11 was tevreden met z·n kamer in St Maartens 
Stede. kaartie leggen en uitgaan met de Zonne
bloem deed hij graag. 
Wat 'n unieke man en goede lieve vader voor 
ons maar met ook zijn fouten die hij had - stijf
koppig - maar ja een man van woord en daad. 
H11 heeft hard gewerkt op de boerderij die hem 
zo na aan 't hart lag. De laatste jaren hielp hij 
zoon Herman met 't vee en alles wat leefde en 
groeide op 't land. 
Hij genoot van zijn klein· en achterkleinkinderen. 
Vier generaties was zijn trots en altijd belangstel
ling voor mensen die hij goed kende. 
Hij bleef zeer actief in alles Vierdaagse heeft hij 
vele malen gelopen. 
Hij klaagde nooit. Hij was een sterke man tot 't 
laatst toe. 
Moge hij nu samen met moeder rusten in Gods 
vrede. 
Vader bedankt! 

Voor uw blijken van medeleven welke w ij moch
ten ondervinden bij het overlijden van onze zorg
zame vader en opa, zeggen WIJ U onze oprechte 
dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


