
Dierbare herinnering aan 

Jan Schuiten 
echtgenoot van 
Sinie Masselink 

Jan werd op 8 mei 1952 te Ootmarsum geboren. 
Onverwacht overleed hij thuis op 6 december 1999. 
Na de gezongen uitvaartmis op 10 december in de 
parochiekerk van de H.H. Joseph en Pancratius te 
Vasse, hebben wij hem op het Parochiekerkhof aldaar 
te ruste gelegd. 

Jan groeide op in een gezin met vijf kinderen: zijn zus 
Ria stierf helaas al op jon~e leeftijd. Jan trouwde met 
Sinie op 12 november 1 %2 in de kerk van Reutum, 
waarna hij met haar in Vasse aan de pastoor 
Visserstraat 6 ging wonen, een huis dat hij toen zelf 
heeft helpen afbouwen. Uit het huwelijk werden 
Wilko. Marloes en Niels gebcrcn. 

Jan kon goed met de mensen omgaan; hij hield van 
gezelligheid in het gezin en op ziJD werk. Hij inves
teerde veel van zijn lieve karakter in Sinie en de kin
deren, maar ook in de mensen dicht om hem heen. Hij 
leefde graag mee met het wel en wee van de buurt; 
iedereen kon een beroep op hem doen. Zijn fijnge
voelige karakter maakte hem erg ontvankelijk voor 
het leven van de ander. Papa was altijd zo rustig; haast 
onverstoorbaar kon je hem elke dag naar zijn werk 
zien gaan. In zijn schilderwerk was hij een perfectio
nist. Menigeen maak-ie graag gebruik van zijn vak
kundigheid. Tussen de middag ging hij vaak even bij 
moeder in Ootmarsum de boterham eten. Voor de ver-

schillende hobby's had hij een vaste dag. Maandagen 
waren meestal om te kaarten, avonden die hem heilig 
waren. Donderda11 speelde hij met een vriend bad
nunton; op zaterdàg ging hij schilderen, houthakken 
of met Wilko vissen m het Hondenveld bij Reutum. 
Zondags ging hij met de buren op de fiets naar de 
Streu om m verenigingsverband te klootschieten. Met 
Marloes en Niels liep hij dan vaak door de natuur naar 
zijn moeder. Met zijn collega's ging Jan graag naar de 
'Koale Kermis", bij de voorbereiding van carnaval 
hielp hij met het schilderen van de praalwagen van de 
buurt. 
Onverwacht midden in de nacht. werd hij thuis onwel 
en raakte buiten bewustzijn. Snelle en goede hulp 
mocht helaas niet meer baten. Wij zijn helemaal ver
slagen en kunnen niet begrijpen. dat hij er nu niet 
meer is. Met veel vragen blijven wij achter. 

Hij dacht over het geloof na en probeerde door goed 
te leven en door te bidden zi;n geloof gestalte te 
geven. Advent is de tijd van uitzien naar de komst van 
de Heer. 
Moge Jan die Heer nu reeds ontmoeten. 

Voor alle blijken van belangstelling, na het plotselin
ge heengaan van mijn lieve man. onze trotse papa en 
mijn dierbare zoon, zeggen wij u oprecht dank. 
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