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Wij gedenken dankbaar het leven van

FRANCISKUS SCHEPPERS

echtgenoot van

Wilhelmina Peukens

Hij werd geboren op 19 september 1916
te Gladbeck en overleed, gesterkt door het
H. Sakrament van de Zieken, op I sep-
tember 1972 te Hoensbroek.
Zijn lichaam rust op het kerkhof aan de
Randweg te Hoensbroek.
De dood komt voor ieder mens en op een
uur, dat hij niet kent. Wij mensen staan
machteloos voor de dood. Dat beseffen
wij heel bijzonder, wanneer een d ierbaar
mens zo plotseling uit ons midden wordt
weggenomen. Ons geloof, dat wij allen
in Gods liefde geborgen zijn, is dan onze
kracht en troost.
Onzegbaar groo't is onze droefheid om het
verlies van vader, die zo'n fijne en goede
mens was en die ontzaglijk veel van zijn
vrouw en kind hield. Voor hen was hem
niets te veel. Hun geluk was zijn geluk.
Met bewonderenswaardige moed en grote
wilskracht wist hij zijn eigen kruis te
dragen. Hij bleef een blije mens en klaag-
de nooit. Vanuit zijn Iiefde voor de mede-
mens, hielp hij iedereen, zoveel hij kon.
Op heel bijzondere wijze gaf hij jaren

lang, al zijn krachten en toewijding aan de
gehandicapten, die zijn sportvrienden wa-
ren en voor wie hij alles over had. Ook
voor hen betekent zijn heengaan een groot
verlies. Velen heeft hij bemoedigd en ge.
holpen moedig en gelukkig te zijn.
Wij Canken U, Heer God, voor het leven
van deze goede mens, voor het geluk en
de vreugde, d ie hij velen heeft gesch-on-
ken. Wij bidden U, dat, wat hij geleefd
en gedaan heef't, ten goede zal komen
aan deze wereld.
Heer God, neem vader uit onze handen
aan en neem hem op in Uw eeuwige
vreugde. Houd ons op de weg van de
liefde voor elkaar in de geest van Jezus
Ch ristus.

Voor de vele blijken van medeleven, on-
dervonden bij het overlijden en de be-
grafenis van hem, die ons zo dierbaar
was, betuigen wij U onze oprechte dank.

Familie Scheppers

De plechtige zeswekendienst zal gehou-
den worden op zaterdag 28 oktober 1972
om 19.00 uur in de dekenale kerk van
St. Jan Ev. te Hoensbroek.


