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Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

JOHANNA MARIA SCHEUTEN 
die ruim 34 jaren gelukki~ gehuwd was met 

GRADUS BERNARDUS SPIT 
Zij werd geboren te Lemselo, gemeente Weerselo. 
5-12-1909. Gesterkt door de Sacramenten voor 
de zoeken, Qaf zij haar leven terug aan de Heer 
donderdagmiddag omstreeks 12 uur 1n het katho· 
l1eke ziekenhuis te Losser, 18-12-1975. 
In de Maria Geboorteparochie was de uitvaart 
22-12-1975. Op het r.k. kerkhof rust zij. 

Met Kerstmis denken wij op aarde aan geboorte, 
niet zozeer aan sterven. Toch weten wi1 als ge. 
lov1ge mensen, dat Kerstmis op aarde heenwi1st 
naar de Calvarieberg .•. De blijheid en het U•t· 
zocht van ons geloof verte"en ons ook. dat ons 
leven bedoeld 1s om Gods Glorie te aanschou· 
wen. Wie zou er met Kerstmis niet liever 1n de 
hemel zijn dan op aarde ? 
Nau,yef•j•S hadden Annie, Gemt. Jan en Marian 
het ouderlijk huis .erlaten om nieuwe gezinnen 
te vormen, of het beeld van ziekte kondigde zich 
aan. Op aarde 1s immers geen blijvende vreugde. 
Het harde werken en zwoegen kon minder wor· 
den. De kleinkinderen Patrick, Ellen en Jeroen 
zorgden voor nieuwe levensvreugde. Oma wist 
dat zeer te waarderen. Samen met haar man ge· 
noten zij daarvan on grote vreugde. Samen ook 
hoopten ZiJ op meer van die dagen, om enige 
rust te vonden. Zelf hadden zij vroeger zwaardere 
tijden gekend. De kinderen gunden ZIJ graag 
betere dagen. 
Heer God. Goj hebt Uw zoon, Jezus van Naza. 
reth. naar ons gezonden als een wonder van 
menselijkheid en liefde. Dat is een gedachte, die 

vnjmaakt en ruimte schept. Waar H1j komt, is 
het leven niet meer duister en angstNe~kend. 
Geef ons de moed en de sterkte van het geloof. 
Geef uw dienares de rust en vrede, waar ZIJ zo 
naar verlangde. 

Voor uw blijk van medeleven bij het heengaan 
van mijn lieve echtgenote, onze zorgzame moeder 
en oma, en de laatste eer aan haar betoond, was 
voor ons een steun en een troost. 
Wij zijn u hiervoor zeer dankbaar. 

G. B. Spit 
kinderen en kleinkinderen 


