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Met veel liefde denken wij aan 

Theo Schilderinck 

echtgenoot van 

Lies Ernst 

Hij werd geboren op 21 september 1927 te 
Beltrum. Na een moedig gedragen ziekte, 
gesterkt door het Sacrament der Zieken, is hij 
toch nog plotseling van ons heengegaan op 12 
februari 1997. 
Na de Eucharistieviering in zijn parochiekerk 
van de H. Maria-Geboorte, hebben wij hem op 
15 februari ter ruste gelegd op het kerkhof 
aldaar. 

Samen met Ma is hij bijna 40 jaar geleden naar 
Losser gekomen om "knech van't seek'nhoes" 
te worden. Dit was zijn hobby en zi/'n levens
werk. Een eigen boerderij is nooit ge ukt, maar 
het feit dat Fons de boerderij kon pachten was 
voor hem een Godsgeschenk. 
Hij was een zorgzame en standvastige echtge
noot en vader. Zijn rustige aanwezigheid heeft 
ons enorm gesteund. 

We konden altijd op hem rekenen. Zijn manier 
van emancipatie dwong respect af; wanneer Ma 
niet kon, viel hij vlekkeloos 1n. 
Eenmaal in de VUT hielp hij met veel enthou
siasme zijn kinderen met het opstarten van hun 
eigen levensweg. 
Een "prater" was hij niet. Wat hij wilde zeggen, 
deed hij door gebruik te maken van zijn grote 
schat aan lijfspreuken. 
De saamhorigheid van het kerkkoor was iets 
waar hij van genoot en de groep vrijwilligers 
voor het kerkhof onderhoud hadden aan hem 
een goede trouwe kracht 
In de laatste vijf jaren hebben we weer vele 
keren kunnen ervaren, dat hij een enorm door
zettingsvermogen bezat. Klagen deed hij niet, 
maar niets meer kunnen doen, viel hem wel 
zwaar. 
De onvoorwaardelijke liefde voor elkaar en het 
vertrouwen op God's steun, heeft Pa en Ma 
door de laatste zware periode heen geholpen. 
Mede daardoor konden ze samen thuis nog van 
de fijne en goede momenten genieten. 
Pa, ie hoeft nu niet meer te vechten, dat je de 
rust mag vinden bij God. 

Voor uw medeleven in de periode van zijn ziek
zijn; voor uw aanwezigheid bij zijn uitvaart en 
begrafenis zijn wij u zeer dankbaar. 

Lies Schilderinck • Ernst 
Kinderen en kleinkinderen. 


