
In gelov•ge en dankbare herinnering aan 
JOHANNES GERHARDUS SCHEURINK 
HIJ werd op 12 juli 1893 te Lemselo (gem. Weerselo) 
geboren. In de Joseph en Pancrat1usparochie te 
Vasse en Mander (gem. Tubbergen) sloot hij door 
het Sacrament van het Huwelijk. op 24 oktober 1924, 

zijn levensverbintenis met. 
MARIA TIJINK 

Gedurende 57 jaren mochten zij voor elkaar be· 
waard blijven en samen gelukkig zijn aan de Post· 
weg. waar hij zijn huls had gebouwd. Hun werden 
vijf zonen en een dochter geboren. Gesterkt door 
het Sacrament van de Zoeken overleed hij 29 janu
ari 1982 te Saasveld. Dinsdag 2 lebruari d.a.v. heb· 
ben wij tlJdens een Plechtig gezongen Eucharistie
viering en Uitvaart afscheid van hem genomen en 
zijn lichaam op het kerkhof aldaar ter ruste gelegd in 
geloof aan de glorievolle verrijzenis van de doden 
Hij heeft oprecht geleefd goed en sterk. Nauwge· 
zet, eenvoudig en zonder vertoon probeerde hij te 
verwerkelijken. wat hem neer zijn eerlijke overlui· 
ging te doen stond als mens en als christen. Hij 
aanvaardde het leven zoals God het gal, met alles 
wat het brengen kan aan vreugde en teleurstelling. 
aan arbeid en ontspanning. aan lief en leed. "De 
vrees voor de Heer. in de Schrift ook vroomheid 
genoemd. verkwikt het hart; zlJ geelt vreugde en 
blijdschap en lengte van dagen: degene. die de 
Heer vreest. hem zal het goed gaan, als het einde 
komt; op de dag van zijn dood wordt hij qelukk1g 
geprezen" 
Werkzaam en zorgzaam heeft hij geleefd: samen 
met moeder heeft hij jarenlang onvermoeibaar kun· 
nen werken en zorgzaam zijn voor de kinderen; hij 
heeft hard gewerkt. vaak zwaar werk verricht en 
lange dagen gemaakt: op de boerderij begon hij 
's morgens veelal erg vroeg · man van de klok -
zorgend voor zijn vee of werkend op het land: over· 
dag ging hij als timmerman naar de boerderijen, 
waar men hem nodig had; 's avonds ging hij thuis 
weer lange tijd door: hij werkte graag, was altijd 
bezig; hij deed alles zèlf; en had hij zich iets voor· 

genomen. dan moest het ook gebeuren: hij klaagde 
nooit. In zijn zorgende trouw In zijn onvermoeibare 
werklust en in zun echte vroomheid een voorbeeld 
voor ons. 
H~ was ernstig van aard. evenwic!lt1g. rustig en 
zw1Jgzaam: hij sprak nooit kwaad over de ander en 
hlJ deed de anc!er geen kwaad: eerder lei;de hlJ 
alles goed uit. Hij was ook erg 9oed1g van aard: 
hij kon geen "nee'· zeggen: zo ga. hij veel weg. in 
de moeilijke oorlogsjaren vooral aan mensen die 
kwamen om een veilig onderkomen of om voedsel 
De laatste jaren dienden zich in toenemende mate 
de tekenen van het ouder-worden aan. hij leefde 
langzaam naar het einde toe Hij aanvaardde zonder 
klagen. Hij had allesz•ns een gelukkige levens-

• a·,ond h(J was zeker van een trouwe en liefdevolle 

1 
verzorging. thuis hem graag gegeven: hij vond het 
wel erg, dat hij zo " tot last" was en zoveel extra 
zorg en aandacht nodi!l had. 
Tot het laatste ogenblik bleef hij vol belangstelling 
voor wat er om hem heen gebeurde en 'n de grote 
wereld. In een rolstoel kon hij nog eens buiten 
komen, om zijn land te bekvken en zijn Qrote en 
kleine dieren: de koelen en de duiven en de zang· 
vogels in de vol lêre: en bijzonder blij was hij er 
mee, In een van de kleinkinderen een veelbeloven
de opvolger gevonden te hebben. 
Vader en opa is van one heengegaan: hij laat een 
leemte achter in ons huis, bijzonder voor moeder 
en oma. Ook 'n hoge ouderdom waren zij het mid
delpunt van de kinderen. kleinkinderen en achter· 
klein~inderen. Moge vader en opa nu leven bij God 
1n eeuwige vreuçide en vrede 

Onze Vader - Wees Gegroet 

Voor uw medeleven en belangstelling betoond btJ 
ziekte, overlijden en begrafenis van mijn dierbare 
men en onze zorgzame vadl!'r, behuwdvader, oroot-
en overgrootvader, betuigen wij u onze oprechtft d•rik. 

M. Scheurlnk-TtJlnk 
ldndere n, behvwd, klein. en 
echterk le lnklnderen 


