
Ter da1lkbare her innering aan 

Johanna Maria Theresia Roelink 
echtgenote van 

JOHANNES HENDRIKUS SCHUURMAN 

Zij werd geboren 3 september 1932 te Ootmarsum . 
Zij overleed in het ziekenhuis te Oldenzaal na 
ontvan gst va n ' t sllcrllment der zieken op 23 ok
tober 1981. 
Bij haar uitvaarl in de pa rochiekerk van Simon 
en Judas te Lattrop vierden wij de Eucharist ie Ier 
nagedachtenis aan Ch ristus' dood e n opstanding 
en legden haar te ruste op het R.K . kerkhof • l
daor op 27 oktober. 

We zijn verslagen met de vroegtijdige dood van 
deze goede , dappere edele vrouw. 
Zrj was blij met het leven en het g rootste geluk 
vormde haar gezin, Zij is de kinderen goed voor
g egaan in een groot godsvertrouwen, a rbeidzaam
hei d en gehechtheid aa n het geloof. Maar zelfs 
in het parochieleven heeft zij haar inspirat ie ge
geven . 

Lieve man , ik ben wel erg vroegtijdig heenga ... 
gaan, maar ik mag nu voor alti jd b ij de Heer zijn. 
Daar zal ik jou om troost en moed blijven bid" 
den, opd1Jf je het leven kunt volbrengen zonder 
mij. Bedankt voor a lles wat je tijdens mijn ziekte 
de laatste paar jaren gedaa n en betekend hebt. 
Beste kinderen, laat jul lie leven getekent iijn 
door godsd ienstzin en ijver voor het goede . Zo 
houden jullie moeder in ere. Weest zorgzaam 
voor vader. Bewaar de vrede en de l iefde van 
ons gezin als de grondslag in je hart . Oan zal 
ons al ler Vader on$ ooit weer $amenbren9en in 
Zijn Eeuwige Heerlijkheid . 

Lieve opa, wees sterk in je missen van Je eigen 
dochter. God heeft haar opgenomen in de eeuwi
ge vrede . 

Heer, geef haar de e euwige rust, 

en het eeuwige licht verlichte haar. 

Wij zijn hee l erg dankbaar aan iedereen die 

ti jdens haar la ngdurige zie kte en na het over
li jden van mij n lieve vrouw, moeder, dochte r en 
schoondochter ons heeft bijgesfaen. 

lollrop, oktober 1981 

Frensdorferweg 36. 

J. H. Schuurmo n 

kinderen 
G. H. Roel ink 
J. Sch uurman • Rikhof 


