
Hij voert mij naar wateren, 
waar ik kan rusten. 



Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES GERHARGlUS MARTINUS 

SCHASFOORT 

weduwnaar van 

Geertruida Johanna Nijland 

Hij werd 11 mei 1902 te De Lutte ge

boren. Hij ontving het Sacrament der Zie

ken en op 17 augustus 1981 is hij ge

storven in het ziekenhuis te Oldenzaal. Na 

de Uitvaartmis op 20 augustus 1981 is 

zijn l ichaam begraven op het kerkhof te 

Beuningen (Ov.). 

Goede God, als ik na 79 jaar terugzie op 
mijn leven, ben ik U, ondanks herhaald 
vallen en opstaan in mijn leven, zeer 
dankbaar voor alle goede gaven. Opge
groeid in een goed ouderlijk huis heb ik 
door Uw hand mijn dierbare vrouw ont
moet, die mij het vorig jaar is ontvallen. 
Maar het leven gaat niet altijd over rozen. 
Ook het lijden hoort thuis in Uw bestel. 
Een val van een steiger werd mij voor 
het leven noodlottig. Ik was een gebro
ken mens en de naweeën ondermijnden 
mijn krachten. Het werk was eraf. 
Ik heb dat zwijgzaam proberen te dragen. 

Een mens probeert goed te zijn voor zijn 
huisgezin en omgeving, ook al lijdt hij 
zelf pijn. Toen werd ik mij bewust, dat het 
lijden van deze wereld niet opweegt tegen 
het werkelijk geluk, dat ons, na geduldig 
dragen te wachten staat. (Rom. 8. 18). 
Dierbare vader en opa, uw kinderen en 
kleinkinderen zien met grote waardering 
terug op het verdienstvol leven, dat u 
nu hebt afgesloten. Zij zijn u dankbaar 
voor uw zorg en toewijding. 
Wij, die van nabij zijn leven volgden, heb
ben ons gesterkt aan zijn eenvoud, sober
heid en godsdienstzin. Moge God hem 
belonen voor zijn goede werken. 

Voor de vele blijken van medeleven on

dervonden tijdens de ziekte en na het 

overlijden van onze lieve vader en opa, 

zeggen wij u onze welgemeende dank. 

Kinderen en Kleinkinderen 

Beuningen, augustus 1981 

Beverborgsweg 8 


