
Dar:~baar gedenken ·1"i hel leven L~ totale 
diens-.bnrheld van 

THERESIA ALWINA ELISABETH 
RüSCHENSCHMIDT 

echtgenote van 
Martinus Johannea Schreur 

Zij werd goboren te Homsborgen, Emsdeuen 
(Old.) op 12 maart 1915. Ceheol cnvorwacht 
cverleod ze te Losser 13 1an. IG70. Op het r.k. 
kerkhof te Losser hebben we hanr hchaam op 

17 jan. te ruste gelegd 

Toen de mee.te kinderen van du grcta gezin 
nog klem waren, kwam ze do plaats Vä."l do 
ochtgonole en moeder Innemen. 
Op een waarlijk grootse wijze heeft za deze 
taak volbracht. Met grote w11sheid, ta=t en ge
duld heeft ze blijmoedig ruim 14 1ur haar bes
te krochten gegeven aan dil gezin. Hoe geluk
kig was ze dat ze ook zelf nog aan Louis het 
leven mocht schenken. 
Croot is dan ook de droefheid waarin ze haar 
man en kinderen achterlaat en dan koml ook 
luer weer de vraag ons op onze lippen: Wa:.r
om moest dit nu zo. zo vroeg, zo onvérwacht'> 
Vader hulpbebcevend: Louls nog = 11 jaar 
oud. 
In de bijbel staat hot woord van de r::an Job 
toen h~m alles ontnomen was: "De Heer heeft 
gagoven, de Heer heefl genomen, ZiJn Naam ziJ 
gezegend". 
De Heer heeft gegeven. Nooit zullen wc daar
voor donkbaar genoeg kunnen z11n. Wat zou er 
van ons gezin geworden z11n als z:1 niet geko
men was? 
De Heer heeft genomen. Maar zou HiJ ons nu 
m de ateek late:i? We mogon bilJven vertrou
wen op Hem, oz:danks de ontstellende !eagle 
die moeder achterlaat. De andere weg die HIJ 
ona nu plotseling wijst, zullen we moedig be
treden. 
Lieve moeder, dank voor allee. 

Voor uw bhj'ken var. èeelr.err.mg. be
toond na het overh;den van miJn 
innig geliefde vrouw en onze heve 
moeder en oma, betuiger. wij onze 
oprechte dank 

M. J. Schreur 
J. G. Schrcur 
C. A. Schreur-Rekers er. kir.deren 
C. T. Masselmg-S.::hreur 
J. H. Masseling en kinderen 
]. J. Schreur 
G. A. T. Schreur-Bartelink 

en kinderen 
Th. J. Schreur 
J. ]. Schreur-Olde Riekeri..-1k 

en kmderen 
A. M. J. Schreur 
G. G. M. Schreur-Rekers en kmd 
G. Schreur 
F. Schreur-Engelbertink 
Th. Grote Punte-Schreur 
F. Grote Punte 
R. Schreur en verloofde 
Lou!s Sd.reur 

Losser 17 januari 1970 


