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In dankbare herinnering aan 

STEPHANUS JOZEPH SCHABBINK 

echtgenoot van 

Maria Elisabeth Lindenschmidt 

Hij werd geboren te Hengelo op 8 maart 
1908. Na gesterkt te zijn door het Sacra
ment van de Zieken overleed hij op de 
feestdag van 's Heren Kruisverheffing, 14 
september 1984, in het verpleegtehuis 
Sint Elisabeth te Delden. Na de gezongen 
Uitvaartmis in de kapel van Huize Sint Jozef 
te Delden hebben we zijn stoffelijk over-
schot aan de aarde toevertrouwd op 18 sep
tember d.a.v. op het R.K. Kerkhof aldaar. 

Een van nature opgewekte en liefhebbende 
man, vader en opa is heengegaan. Hij was 
opgeruimd van aard en hield niet van droef
geestigheid. Integendeel hij hield echt van 
grappen en grappen maken; kon ook mooie, 
leuke geestigheden echt appreciëren. Dat gaf 
hem de kracht, om vergezeld van de humor, 
zich door moeilijkheden heen te slaan. Hij 
bezat ook een uitzonderlijke wilskracht ! 

Deze kwam hem goed van pas. toen op late
re leeftijd zich de gevolgen van een ernstige 
hersenbloeding voordeden. Hij zette door 
totdat hij zich weer enigszins kon redden. 
Na een nieuwe aanval moest hij zich gewon
nen geven en kwam hij weer In het Ver
pleegtehuis Sint Elisabeth terecht, waar hij, 
dankbaar voor de goede zorgen van zijn 
familie en van alle lieve mensen van dit 
tehuis, rustig en tevreden zich aan de 
handen van de Heer heeft toevertrouwd. 
Met grote lntensitijd en toewijding heeft hij 
zich, in zijn goede jaren, uitgesloofd voor 
zijn gezin. Met hard werken en weinig rust 
werkte hij voor zijn vrouw en kinderen. 
Niets was hem teveel. Alles had hij voor 
zijn vrouw en kinderen over ! 
Hij mag dan nu het loon van zijn goede 
werken. dat God beloofd heeft voor die 
Hem liefhebben, in ontvangst nemen. 
De heer geve hem de eeuwige vrede. 

Allen die belangstelling toonden tijdens 
ziekte, bij de dood en begrafenis, betuigen 
wij onze oprechte dank. 

Fam. Schabbink. 




