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In liefde gedenken wij 

Lena Maria Lubbers Timmerman 
Lenie 

Sinds 16 juli 1955 echtgenote van Tinus Lubbers 

* Slagharen, 16 december 1931 
t Emmen, 18 december 2009 

De vader en moeder van Lenie hadden de zorg voor 
het gezin dat elf kinderen telde. Lenie was een van de 
oudste kinderen van het gezin Timmerman. Als jong 
meisje ging ze in betrekking. Hier leerde ze 
verantwoordelijkheid, toewijding en zorg te dragen. 
Deze eigenschappen hebben haar gesierd, haar hele 
leven, tot aan haar levenseinde toe. 
Bij de 'Dordste Brug' leerde ze Tinus Lubbers kennen. 
Hun liefde voor elkaar groeide uit tot een gelukkig 
huwelijk van bijna 55 levensjaren. Lief en leed heeft 
zij , geheel vanzelfsprekend, gedeeld met Tinus, alsook 
met de vijf kinderen die aan hun liefde en zorg werden 
toevertrouwd. Haar kinderen herinneren haar dan ook 
als een fantastische moeder, bij wie je altijd terecht 
kon. Bij haar was heel veel mogelijk. De zondagavond 
stond altijd in het teken van gezellig samen zijn. 
Vriendjes en vriendinnetjes waren altijd welkom. De 
aangetrouwde kinderen hebben haar ervaren als een 
hartelijke schoonmoeder. De kleinkinderen verliezen 
in haar een lieve oma. 

In de tijd toen Tinus om gezondheidsredenen 
vervroegd uit het arbeidsproces kwam, was Lenie hem 
en ons allen tot grote steun. Zo konden wij samen met 
elkaar een nieuw bestaan opbouwen. Ondanks de 
zorgen om de gezondheid, zowel bij Lenie als bij 
Tinus, was er ruimte voor gezelligheid en ontspanning. 
Dagtripjes werden gemaakt, op vakantie met de 
kinderen en niet te vergeten de excursiereizen die 
gemaakt werden. 
Juist op het moment waarop Tinus, na controle in het 
ziekenhuis, met goede berichten thuis komt, moest zij 
met spoed worden opgenomen. Op de dag van haar 
verjaardag, 16 december, werd zij in ons bijzijn 
getroost en gesterkt door het Sacrament van de Zieken. 
Ze kon op eigen kracht bijna niet meer ademen. Haar 
laatste levensadem was dan ook voor haar, alsook voor 
ons, een zekere bevrijding en opluchting. Vanuit haar 
en ons gelovig vertrouwen mogen we weten dat zij nu 
mag herademen in de liefde van God. 
De dag voor Kerstavond, het feest dat zij zo graag 
vierde, hebben wij van haar afscheid genomen tijdens 
de gezongen uitvaartviering in de parochiekerk in 
Erica. Aansluitend heeft in Emmen de crematie
plechtigheid plaatsgevonden. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling na 
het overlijden van mijn vrouw en onze geliefde moeder 
en oma, zijn wij u allen oprecht dankbaar. 

Tinus Lubbers 
Kinderen en kleinkinderen 


