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Wil in uw gebeden blijven gedenken 
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weduwe van 

JOHANNES HENDRIKUS SCHURINK 

Zij werd geboren op 5 JUh 1909 te Overdinkel. Op 
22 februari 1994 overleed zij voorzien van de H. 
Sacramenten der Zieken. Sinds 25 februari 
wacht haar lichaam op de verrijzenis op het pa
rochiekerkhof te De Lutte. 

Wij zijn allen bedroefd om het overlijden van on
ze moeder, grootmoeder en sinds kort over
grootmoeder. Toch overheerst bij ons dankbaar
heid omdat we haar tot op zo hoge leeftijd in ons 
midden mochten hebben. 
Moeder was een bescheiden vrouw met een heel 
zacht karakter, ze wilde met iedereen 1n vrede le
ven en vermeed bijna angstvallig alles wat one
nigheid kon veroorzaken. 

Erg veel - niet of nauwelijks uitgesproken ver
driet - heeh zij geleden toen zij haar man en later 
haar dochter moest missen. Humor was een van 
haar grote kenmerken en iedereen in haar omge
ving kent haar rake antwoorden en uitspraken 
nog tijdens het toedienen van de H. Sacramen
ten der Zieken. Zaterdag j.I. had ze nog zo'n op
merking toen ze de ogen even opsloeg zei ze: 
"Zo ben ik er en zo ben ik weer weg". 
Thuis is ze altijd liefdevol verzorgd door haar 
dochter Marietje vooral de laatste week van haar 
leven toen zij op bed lag vroeg ze alle aandacht, 
die heeh ze dan ook gekregen met veel liefde 
want dag en nacht stond Marietje voor haar 
klaar. 
Haar liefde voor haar kinderen en kleinkinderen 
zullen een dankbare herinnering blijven voor hen 
en in het zelfde geloof dat haar in de moeilijkhe
den van het leven altijd kracht en troost heeft ge
geven zullen zij voor haar bidden dat zij in vreug
de van de Hemel met haar dierbaren nu gelukkig 
mag zijn. 

Voor uw belangstelling tijdens haar ziekte en uw 
deelneming na het overlijden van onze moeder, 
schoonmoeder en oma, danken wij U hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen. 

De Lutte, februari 1994. 


