
We bewaren een fijne herinnering aan 

Antonius Johannes Gerhardus Withag 
echtgenoot van 

Wilhelmina Josephina Schepers 

Geboren 18 juli 1918 te Tubbergen, gestorven 
5 november 1992 te Oldenzaal. Wij hebben hem 
ten grave gedragen op 10 november 1992. 

Pa was een grote man, meteen klein hart. Zijn leven 
is getekend door het vele werk van zijn handen, dat 
altijd gericht is geweest op het welzijn van anderen. 
In al zijn eenvoud, hoefde panietsvOOf zichzelf. 'Als 
alles maar goed gaat met ma en de kinderen!' 
Hij kwam uit een hecht gezin, waar men in harmonie 
met elkaar leefde. Deze zorg en verbondenheid 
heeft hij ook aan zijn kinderen willen doorgeven. Pa 
was een krachtige persoonlijkheid. In zijn jonge 
jaren werkte hij met veel overgave als boerenknecht. 
Echter toen hij ma ontmoette, zocht hij werk met 
meer toekomst. Hij werd vertegenwoordiger in 
rookartikelen. Dit werk deed hij met grote inzet, 
ruim 40 jaar. Met voldoening keek pa op zijn lange 
werkzame leven terug en OOfdeelde dat hij een heel 
mooi, vrij leven gehad heeft. 
Na het over1ijden van één van zijn zwagers, heeft hij 
vele jaren op hun boerderij geholpen. Dat was pa 

ten voeten uit. Als iemand steun en hulp nodig had, 
dan was hij er en dan bleef hij ook trouw volhouden 
wat hij zich had voorgenomen. Hij was een zeer 
gelovige man, die in zijn leven veel heeft gebeden. 
Pa was niet alleen sfeergevoelig, maar hij wist ook 
sfeer te scheppen in zijn omgeving. Hij had een 
uitstekend gevoel voor humor en hield dat ook tot 
het laatst toe vast. Graag had hij mensen waam,ee 
hij zich verbonden voelde om zich heen, iedereen 
was welkom. Moeilijk vond hij het, dat zijn kinderen 
het ouder1ijk huis gingen verlaten. Al genoot hij ook 
met volle teugen van zijn kleinkinderen. 
Toen pa plosteling ernstig ziek werd, heeft hij 
mogen oogsten van hetgeen hij eerst gezaaid 
heeft. Ondanks alle pijn en moeite, heeft hem de 
zorg en de nabijheid van zijn gezin, ontzettend goed 
gedaan.Toen hij niet meer kon, werd hij op handen 
gedragen. 
Moge de goede Vader hem nu omringen met Zijn 
zorg en trouw. Moge pa zich nu geborgen weten in 
Zijn Vaderhand, opdat hij ruste in vrede. 
'Pa, je zult altijd ons grote voorbeeld blijven.' 

Wij danken een ieder die pa een warm hart blijft 
toedragen. 

W.J. Withag-Schepers 
Kinderen en kleinkinderen 




