
In dankbare herinnering aan 

- - Johann Frederik Schulte 
gehuwd geweest met 
Helena Maria Gerada Wort elboer 

Hij werd geboren te Vlagtwedde op 26 januar 
1899. Voorzien van het sacrament der zieken 
is hij van ons heengegaan op 13 januari 1990 
te Haaksbergen. 

Geboren te Vlagtwedde is hij opgegroeid 
1n ter Apel en op zijn twaalfde jaar is hij 
gaan werken op een boerenbedrijf. 
Na zijn huwelijk Is hij vertrokken naar Haaks
bergen, waar hij zich vestigde als boer. 
Toen de kabelfabrtek startte was hij een van 
de eersten die zich aanmeldde, en ging de 
boerderij aan de kant. 
Vol overgave heeft hij gewerkt aan de op
bouw van dit bedrijf en is er gebleven tot 
aan zijn pensionertng. 
Maar zijn gezin kwam toch in de eerste 
plaats; hij was een trouwe echtgenoot en 
een goede vader voor zijn kinderen. 
Tuin ieren zat hem in het bloed, hij won er 
menig prijs mee. 
Reizen deed hij ook graag tot in Nieuw 
Zeeland toe naar zijn zoon. 
Ook stond hij altijd voor iedereen klaar en 
hielp waar hij kon. 

Hij was een diepgelovige man en trouwe 
kerkganger en een ijverig lid van het be
jaardenkoor. 
Op feesten liet opa zich horen, het ging er 
gezellig en lijn toe. 
F etsen was zijn lust en zijn leven. kilometers 
heelt hij afgelegd. 
Iedereen kende hem dan ook In Haaksbergen. 
Na het overlijden van zijn vrouw in juli 1983 
woonde hij nog zes jaar aan de Blekerstraat. 
Zijn laatste levensdagen heelt hij doorge
bracht in "het Saalmerink . waar hij tenslotte 
na een kort ziekbed omringd door zijn kinde· 
ren, zacht en kalm is overladen. 
Iedereen die hem kende zal zeggen : " Hier Is 
een bijzonder mens heengegaan. hij was een 
voorbeeld voor ons allen. 

Voor uw belangstelling en gebed danken wij 
U hartelijk. 

Fam. Schulte 

Haaksbergen, 13 januari 1990 


