
In gelovige en dankbare herinnering aan 

Jan Hendrik Henricus Schepers 
weduwnaar van 

Geziene Geertruida Hendrica 
Jagers op Akkerhuis 

eerder van Anna Holsink 
Hij werd te Fleringen op 26 november 
1900 geboren. Op zondag 2 december 
1979 overleed hij plotseling in het G M 
ziekenhuis te Hengelo. In een plechtige 
Eucharistieviering en Uitvaart hebben wij 
hem op donderdag 6 december d a.v. 
aan de Heer toevertrouwd en zijn lichaam 
te ruste gelegd op het kerkhof te Saasveld 
waar het wacht op de heerlijke opstan· 

ding der doden. 

Wat het leven kan brengen aan vreugde 
en teleurstelling, aan lief en leed, heeft 
hij als een diep gelovig christenmens 
doorleefd. In tegenspoed, in kwade dagen 
bewaarde hij zijn blijmoedigheid, met zin 
voor humor wist hij, met een kwinkslag 
of een grap, zichzelf en anderen te be
moedigen en op te beuren, als het leven 
soms zwaar en moeilijk was geworden, 
zelf heeft hij de dood van zijn eerste 
vrouw als een zwaar kruis gedragen. 
Hij toonde bijzondere aandacht voor 
mensen: hij kende daarom als het ware 
iedereen. hij leefde oprecht mee, toonde 
belangstelling, informeerde naar ieders 

wel en wee Zes jaar nadat vader stierf, 
trouwde hij met moeder, die al die tijd 
alleen gestaan had met de zorg voor de 
kinderen. Als een eigen vader heeft hij 
samen met moeder onvermoeibaar go· 
leefd en gewerkt voor ons gezin; zo 
gingen ze hem ter harte en zo hebben 
moeder en kinderen dit ervaren Bij wijze 
van ontspanning mocht hij graoQ paarden
aport·gebeurtenissen bezoeken, men 
kende hem als een groot liefhebber van 
paarden. God riep hem, zoals goed voor 
hem was: zonder de pijn van et!n smar
telijke ziekte, want hij wilde niet ziek 
zijn en wist niet hoe ziek hij was, door 
een plotselinge dood Hij had de goede 
strijd gestreden. In dankbaarheid blijven 
wij hem gedenken en bidden, dat hij 
met moede moge leven bij God in 
eeuwige vrede. 
Onze Vader Wees Gegroet 

Voor uw blijk van medeleven tijdens zijn 
kort ziekbed, overlijden en begrafenis 
betuigen wij u onze oprechte dank. 
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Familie Wagemans-Veldhuls 


