
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Martinus Johannes Schreur 
die geboren werd te Losser 7 septem
ber 1905. Zijn eerste kerkelijk huwe
lijk sloot hij te Losser 25 april 1934 met 

Geertruida Game. 
Jammer genoeg stierf deze vrouw op 
2 oktober 1951. 
Een tweede kerkelijk huwelijk volgde 
te Hembergen (Old.) 25 november 1955 

met Theresia Rüschenschmidt 
die in Losser, thuis stierf, 13 jan. 1970. 
Moegestreden, rustig de ziekensakra
menten ontvangend, stierf deze Ties 
Schreur in "Oldenhove" 24 september 
1983. Op het kerkhof van de Maria 
Geboorteparochie te Losser werd hij 
begraven bij Thea in 't graf 28 sep
tember 1983, de geboortedag van Mar
tje, die in het graf biJ zijn moeder be
graven werd 4 januari 1965. 

Het leven is een zucht, kort, maar daar· 
om kan het ook soms zwaar zijn. 
Het is niet mogelijk alles te beschrij
ven, maar het leven geeft voldoende 
reden om na te denken en ook wel om 
aangereikte voorbeelden nader uit te 
werken. 

Wilt u een bepaalde eigenschap van 
deze vader, die ons kan inspireren, dan 
is dat zijn doorzettingsvermogen. Elke 
nieuwe situatie, die zich aan hem voor
deed, werd doordacht en beantwoord 
Hard heeft hij gewerkt voor vrouw en 
kinderen. Geen acht uren per dag, 
maar veel meer en veel langer. Als dan 
"het niet meer kunnen" zich aankon
digt, schept hij nieuwe moed, past zich 
aan en vindt het fijn voor andere men . 
sen nog iets te kunnen doen in allerlei 
commissies. Zeuren kende hij niet, hulp 
vragen kostte hem moeite en toch bleef 
hij correct voor iedereen. Zijn grote 
troost was wel, dat al zijn kinderen hun 
plaats hadden gevonden in de maat
schappij. 
In diep geloof besefte hij, dat elke 
mens maar klein blijft en God het 
laatste woord heeft, 

Voor de bli1ken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van onze zorgzame vader en opa, be
tuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


