
Ter vrome oagedachtcnt• aan 

JOHANNES THEODOOR SCHULTE 
echtgenoot van 

GEZIN/\ MARIA TER BRAK!! 

Hij werd geboren te Denebmp 17 aug. 19'20. Ge1Sterkt 
door de Sacramenten der 7:ieken overleed hij te Denelcamp 
1 dec. 1975. Zijn gestorven Jichum hebben wl.j 5 dcctm
bcr d a .v. ter ruste gelegd in het paroc:hieel kerkhof aldaar 

waar het de blijde Verrijzenis wacht. 

Toeo wij lo de kfjogloop van het kerkeli1lc jaar de Ad
vent waren ingep.un orn de bevrijdende komH van onze 
God eo Heiland te gcdeok:en, bleek dat voor onu geliefde 
man~ vader en familieltd het moment gekomen was oni in 
te gaan naar het Vaderhms, het laatste dat wij op aarde
moj!cn verwachten : het eeuwige leven bij God. 

Wij i:ijn bedroefd om 1\jo heeng-aan uit deu wertld ; wij 
hadden hem nog zo nodig co hij i.elf had nog zoveel voor 
ons kunnen en willen dC1en. Wij herinneren ous i:ijn nauw
gezetheid en uiterst c:orrecte plichtsbetrachting: alJts wat 
hij deed was áf en ldopte perfect, in zijn ~czin$leven, In 
zijn da~clijl:sc beroep en vereni~iugsJeven. Waar hij leefde 
en werkte was rust e-n evenwicht, daar hccfL hij dat stul:je 
aarde beter be-woonbaar gemaakt. 

Zó zal hij bij ons verder leven, msar wij voelen ons ook 
getroost door ons s:,eJovJg weten dat. bij verder leeft in 
Gods Vaderhuis, ons aJler laatste thuis dat wij verwachteo. 
Zijn laatste d.tgen v.'3ren vervuld v:1n dit vertrouwen en 
hoopvol uitzien ; 7.ijo he-Je }even was zó diep godsc1Je-ostig 
dat hij niet bang wu voor de dood. Hij ug dit volkomen 
rustig aankomen als een doorft:tng naar C:od in Wie hij ge· 
Joofdt. dte hij verwacluce en liefhad. 

TO<"o hlj Gods genade in de laatste sacramenten mocht 
ervaren gaf h ij zich volledig O\'tr: ûjn lichaam was de 
strijd regen de slopeode zieklc moe. maar zijn ~e-e-sr was 
helder lol het laatste toe: zo kon hij terecht zeggen: .Het 
is volbracht•. En even later viel over zljo lichaam een 
eeuwige rust tn gtng hij over naar God dlc hem voor eeu
wJg thuil!i liet komen. 

Al mijn geliefden, ik ga Jullie nu veristen, tijdelijk. Har
tcltjk dotok voor alle liefde- die ik vao ;urne mocbt onder· 

vinden en waarom ik graag bij juJlie wat, Mo~~ de va:atc 
hoop op een gelukkig weeralen bij Gon jullie tot troost 
t.ije bij aJle- droefheid nu. 

Mijn Advent I~ nu ten einde. mtjo Heiland ts voor ahijd 
gekomen. ik beo voor eeuwig thuis en dau wacht ilc op 
Jullie io het laatsre vtrblijdcndc wedcnlcn.s. 

Moeder Maria, 
breng onze Johan thuis bij Jezus uw Zoon. 

Voor Uw deelneming onder\londen tijdens de zicl:te en na 

het ovcrlljJeo van onze beminde echtgcnoc:>t, vader. zoon, 

bthuwdvader en. opa, betuigen wlj U on:te harcelijke dank . 

Oeoebmp, december 1975. 
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