
Ter dankbare herinnering aan 

COR SCHULTEN 
echtgenoot van 

RIET REUVER 

Hij werd in Ootmarsum geboren op 27 oktober 1933 
en overleed plotseling op 4 april 1981 . Op 8 april 
1981 hebbén we voor hem een plechtige uitvaartdienst 
gehouden en werd zijn lichaam te rusten 9ele9d op 

het R.K. kerkhof te Ootmarsum. 

Met het overlijden van Cor Schuiten is een bij:.onder 
fijn mens heengegaan. Een charmante persoonl;jkhe id 
die ondonks zijn hondicop 'n grote vitaliteit uitstrac!l l
de. Hem omgaf een bijzonder aangename sfeer, die 
velen graag in zijn nabijheid deed vertoeven. Hij 
maakté zich daardoor vele vrienden in Ootmc!lrsum e n 
wijde omgeving. 

Cor heeft bijzonder veel van zijn vrouw en drie doch
ters gehouden. Hij wes trots op hen en volgde met 
grote zorg hun ontwikkeling. Zijn vrouw en kinderen 
hebben een mc!ln en vader verloren die door zijn fijne 
karaktereigenschappen onvergetélijk zal blijve n. Ze 
zullen zich Cor blijven herinneren als een man die 
niet alleen in staat bleek hen 9elukkig te maken, 
maar die ook de gave bezat te_ genieten van de klei
ne vreugden van het leven. HiJ kende de planten en 
vogels bij naam, graag stond Cor in de keuken om 
bijzondere gerechten te bereiden, in bloemschikken 
was hij een meester. 

Cor's vrij korte leven is uifermale rijk geweest. Rijk 
niet alleen voor hem maar meer nog voor zijn vrouw 
en dochters, die hij ondanks de zorgen die zijn ge
zondheid opeiste, erg gelukkig heeft gemookt, 

Nog onverwacht is hij van ons heengegaan. Maar wel 
temidde n van zijn gezin heeft hij l!lfscheid genomen 

vtln dit leven om nog gelukkiger te worden bij God, 
die hij zijn hele leven trouw is gebl even . Vele zor
gen heeft hij zich steeds gemaakt om zijn ouders. 
Broers en zuster konden bij tegenslagen op zijn me
deleven rekenen. Hij is hen allen voorgegaan . 

Voor de vele blijken von oprecht medeleven bij het 
overlijden en de begrafenis van mijn lieve man en 
onze lieve pappa, zeggen wij U harte lijk dank. 

Ootmarsum, april 1981 
Oostwol 4 

M.G. J, Schuiten - Reuver 
en kinderen 


