
Ter Gedachtenis 



Ter dankbare nagedachtenis aan 

Johannes Wilhelmus Schlepers 
echtgenoot van Johanna Maria Assen. 

Hij werd 23 augustus 1908 geboren te Slag
haren en na een vrij lang ziekbed is hij in 
alle rust ontslapen op 15 juli 1988, gesterkt 
door het H. Sacrament der zieken. 
Zijn lichaam hebben wij op dinsdag 19 juli 
te ruste gelegd op het R.K.-kerkhof te 
Slagharen. 
Met Willem Sehlepers, zoals htJ genoemd 
werd, is een fijne man, een 1org73me vader 
en lieve opa van ons heengegaan. 
Samen met moeder heeft hij ondanks zor
gen en verdriet veel vreugde ondervonden 
en gegeven in zijn gezin. 
En tot laatst toe hebben moeder en de kin
deren veel liefde en zorg mogen besteden 
aan vader. En het doet dan pijn afscheid te 
moeten nemen. Maar daarbovenuit over
heerst toch de dankbaarheid voor alles, wat 
hij voor ons heeft betekend. En vooral 
dankbaar dat vader- de laatste dagen zon
der benauwenis en pijn- in alle rust is 
ontslapen. 
Terugblikkend op zijn leven kunnen we niet 
anders dan dankbaar zijn voor de fijne en 

geborgen sfeer, die vader en moeder wisten 
te scheppen. 
Puttend uit een diep beleefd geloof hebben 
zij samen een leven geleid in de geest van 
Jezus Christus, oog voor alles en allen, 
waarvoor Christus openstond. Een goede 
en trouwe parochiaan is van ons heen
gegaan. 
En zijn leven kan en mag ons inspireren om 
ook ons leven in zijn geest te leiden, wetend, 
dat je dan de goede veilige weg bewandelt, 
die over de dood heenrcikt in een voltooid 
leven bij God. De herinnering aan Willem 
Schlepers moge ons nog lang bijblijven als 
de krachtbron voor ons, die ook alleen via 
de Goede Vrijdag ons Pasen kunnen berei
ken. 
Wij geven hem nu -weliswaar met pijn en 
verdriet in ons hart- in Gods handen en 
vertrouwen erop, dat hij zijn zorgzame 
liefde nu voor ons voortzet in de hemel. 
Lieve man, vader en opa, trouwe mede
parochiaan, bedankt voor uw fijne leven in 
ons midden en leef nu in Gods vrede. 

Voor de vele blijken van deelneming tijdens 
de ziekte en bij het overlijden van mijn lieve 
man, vader en opa zeggen wij allen hartelijk 
dank. 

Fam. Schiepen, 


