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Jouw naam heeft klank en toon gezet 

van hoe wij verdergaan. 
In de natuur, de tuin en in jouw muziek 

zullen we je blijven ontmoeten. 

We hebben zeer onverwacht afscheid moeten nemen van onze lieve 
(schoon}vader en geweldige opa 

Johan Schreur 
weduwnaar van 

Riet Schreur-te Wierik 
• 24 mei 1936 t 23 juli 2005 

Na een uitvaartviering in de Heilige Gerardus Majellakerk in Overdinkel is hij op 
donderdag 28 juli bij zijn vrouw begraven op het R.K. kerkhof. 

Afgelopen zaterdag is onze vader en opa thuis volkomen onverwacht overleden. 
Niets wees erop dat hij ziek was. Vrijdagmiddag hebben we nog met z'n allen koffie 
bij hem gedronken en aan de keukentafel spelletjes gespeeld. Het voelt voor ons 
nog heel onwerkelijk; net alsof hij er nog zo aan kan komen fietsen met zijn onaf
scheidelijke pet en zonnebril. 

Papa was een echt natuurmens. Hij genoot van alles wat leefde. Een typerende 
uitspraak van papa was: "leder mens is maar een klein stukje van de natuur.• Zijn 
tuin was hem alles. Het kweken van buxus en andere planten in zijn broeikas was 
zijn lust en zijn leven. Vol trots liet hij regelmatig zien hoe hij in de kas weer een 
nieuwe plantensoort kweekte. Voor kleinzoon Stijn zette papa alles aan de kant. 
Stijn de natuur leren kennen was zijn levensdoel na de dood van mama, nu 3 jaar 
geleden. Zijn doel is bereikt, want Stijn houdt van alles wat groeit en bloeit. Daar 
heeft papa een belangrijk aandeel in gehad. 
Na mama's dood is het voor papa erg moeilijk geweest om de draad weer op te 
pakken. Het laatste half jaar had hij mama intensief verpleegd en hij zocht nu een 
nieuwe daginvulling. Zijn muziek (accordeon en keyboard} en zijn tuin en broei
kas hebben hem door menig moeilijk moment heen geholpen. Langzamerhand 
kreeg papa weer plezier in het leven. Vorig jaar februari stond zijn en ons leven 
even helemaal op de kop toen papa een hersenbloeding kreeg. Gelukkig is hij hier 
redelijk goed van hersteld en kon hij zijn leven weer oppakken. Hoewel hij het een 
en ander moest laten (roken en autorijden} kon hij toch genieten van de kleine din
gen in het leven. Heel belangrijk voor papa was het contact met zijn twee broers. 
Onder het genot van een kopje koffie op de zaterdag en zondag werden heel wat 
problemen in de wereld opgelost. 

Lieve papa en opa, we zijn heel blij dat je nu weer bij mama en oma bent, de 
vrouw van wie je intens veel hield. Wel zullen we je erg missen! 
Bedankt voor alles wat Jij voor ons bent geweest en alt ijd zult zijn. 

Nelleke en Eric 
Stijn 

Marieke en Jeroen 


