
Zoals zij geleefd heeft, 
mag een voorbeeld zijn 

voor ons allemaal. 



In dankbare hennnering aan 

Johanna Geertruida Schepers 

Sinds 26 december 1979 weduwe van 
Johannes Hermanus L.ansink 

Ze werd geboren op 201uni 1912 te 
Berghuizen in een gezin van 7 kinderen. 

Op 211anuan 1999 as ze in alle rust in het 
bi1z11n van haar kinderen thuis overleden, na 

een kort ziekbed en toch nog 
geheel onverwacht. 

In haar ieugd groeide ze erg geluklog en 
liefdevol op. en dat 1s haar gehele leven tn 
hennnenng gebleven. 
Ze heeft aftlJd hard gewerkt, en is ze zorgzaam 
geweest voor alle medemensen. 
Nadat ze haar moeder heeft verzorgd in 
't ouderltJk huis. 1s ze 1n betrekking gekomen bij 
de fam. Breukers (Jens en Dtna) aan de 
Elsmorsweg. Ook voor deze broer en zus heeft 
ze gel•Jk alle zorgen weer op zich genomen. 
Ze is ook later vanuit deze boerden1 getrouwd 
met Herman L.ans1nk op 24 augustus 1955. 
Samen konden ze hun geluk niet op toen ze op 
45 jarige leeftijd nog een dochter kregen. 
Toen dochter Anme met Bennie trouwde, werd 
er een nieuw huis aan de Elsmorsweg 
gebouwd. waar ze nog ruim 17 iaren biJ ons 
heeft mogen wonen. 

Ze was dan ook erg bhJ toen de kle1nklndere~ 
werden geboren. waar ze altijd alle hJd voor vn1 
maakte. Iedereen kon altijd bij Oma terecht. 
Door haar sterl<e geloof, en speciale band ml".t 
de heilige Maria, waar ze altijd haar kracht uit 
putte, kon ze eenvoudig en tevreden als ze was 
door hel leven gaan. Zo is ze met Annie 1n 1998 
nog naar Lourdes geweest 
Voorzien van hel Sacrament van de Zieken op 
de nationale ziekendag in 1998 kon ze de rest 
van haar leven goed aan. 
Na de Kerstdagen werd het anders. noort ziek 
geweest en wtlde het niet meer zo. Maar 
ondanks dat. alllJd tevreden en niemand tot last 
W111en zijn tot het laatst toe. . 
Moeder hield veel van huiselijkheid en gezellig
hetd en genoot volop bij bezoekjes en bijeen
komsten van fam1he, buren en vnenden. 
Ze heeft haar leven tn de natuur en 1n haar ver
trouwde omgevtng doorgebracht. Dat hier geen 
verandering 1n kwam was voor haar een hele 
geruststelling. 
W11 zullen haar hennneren als een lieve, zachte 
zorgzame moeder en een voortreffeh1ke Oma. 
W11 z11n dankbaar dat we zoveel goedheid van 
haar mochten ontvangen. 

Moeder, Oma bedankt voor alles. 

Voor de vele bh1ken van belangstelling onder
vonden na het overlijden van onze heve moe
der en oma zeggen w11 U onze harteh1ke dank. 

Anme. Benme, Roy, Sanne en Job 


