


Om ons te helpen de herinnering aan 

Siebe Johannes van Schoot 
onder ons levend re houden. \atten W!J 
z!Jn levensloop hier in her kort samen 

S1ebe van Schoor werd te Borne geboren 
op 24 september 1914 Daar werd h1J door 
de H. Doop opgenomen in de gemeenschap 
van de volgelrngen van Christus. De klem 
van het goddelijke leven werd daar In hem 
gelegd en hij besteedde zorg aan de groei 
van het bovennaruurlijke leven. 
In het Jaar 1947 crouwde hij in De Lutte met 
Hendrika Duivelshof. Uit hun huweluk wer· 
den Harrie en Marga geboren. 
Buna zijn gehele le\:en heeft Siebe handel 
gedreven in de textiel zowel in Hengelo 
als Oldenzaal . En als neringdoende werd 
hij de \lertrouwensman en raadgever van 
velen. Hij vroeg niet veel voor zichzelf en 
leefde sober. hij had een hekel aan luxe 
en hield niet van kapsones. 
Ook in de belevinq van zijn geloof was hij 
niet overdreven en fanatiek, maar nuchter 
en realiscisch. 
Zijn korte maar felle ziekte heef! zijn wer· 
kelijkheldszfn niet kunnen ondermijnen. 

Toen hij wist dat zijn ziekte ongeneesluk 
was hoopte hij dat zijn lijden nier lang zou 
duren. Maandag 9 september ontving hij 
het sacrament der zieken en Jij overleed 
in de vroege morgen \an 10 sepcember. 
Na een plechtige umaar1diens1 in de Pfe· 
chelmusbasiliek hebben we hem te rusre 
gelegd op de beqraafplaats aan de Hen
gelosestraat op n september 1985. 

• Wij willen niet treuren omdal we hem 
verloren hebben maar dankbaar zijn omdat 
wij hem hebben gehad, ja ook nu nog 
bezitten. 
Want wie terugkeert tot de Heer blijft in 
de gemeenschap van de familie van God 
en is ons alleen maar vooruit gegaan• . 

H. Hieronimus 

Voor uw belangstelling en meeleven on
dervonden bij de ziekte en het overlijden 
van onze zorgzame man en vader danken 
wij U hartelijk. 

Familie van Schoot 


