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In dankbaarheid herdenken we 

Johannes Gerhardus 
Franciscus Schuttenbeld 

echtgenoot van 
Gerntdlna Henrica Maria Broekhu1s 

Hij werd geboren In Bornerbroek op 1september1930. 
Geheel onverwacht overleed hij in zijn 

woonplaats Zenderen op 13 september 1996. 
Na de gezongen Requiemmis in zijn parochiekerk, 

toegewijd aan Maria Onbevlekt Ontvangen, 
hebben we hem op 18 september begraven op het 

parochiekerkhof te Zenderen. 

Johan werd het meest gekenmerkt door zi1n 1nstelhng 
van dienstbaarheid. 
Je kon hem vragen wat je wilde, hij was bereid het voor 
je te doen. HiJ genoot ervan kleine klusies of moe1h1ke 
karweiljes te klaren bij familieleden, vrienden of men· 
sen uit de buurt. 
Op 14 mei 1960 werd Riekie Broekhuis zijn vrouw. Hij 
was bijzonder blij en dankbaar toen hij na veel tegen· 
slagen vader werd, van een dochter en van een zoon. 
Samen mei Riekle heeft hij zich enorm ingezet voor de 
toekomst van zijn kinderen. Tegelijk stonden ze altijd 
klaar om te helpen in de buurt, in de kerk. voor de pa· 
roch1e, voor Jan en Alleman. 

Deze hartelijke behulpzaamheid kwam ook tot uiting 
toen er een beroep gedaan werd bij de parochianen 
van Zenderen om het parochiekerkhof beter te onder· 
houden. Johan was één van de trouwe mensen, die 
nooit zou ontbreken. Bij iedere uitvaart kon je hem vin
den op de begraafplaats om op z11n eigen wijze eerbe
toon te brengen aan degene die begraven werd. Hij 
zorgde er mede voor dat de geluidsinstallatie werd ge· 
plaatst en aangesloten, zodat de uitvaartdienst op het 
kerkhof beter tot z11n recht kwam. 
Tekenend voor zijn leven is z11n dood. Die overviel hem 
terwijl hij met een van zijn buren stond te praten over 
een klusje dat hij zo juist in de regen had geklaard. 
Zomaar ineens, zonder enige aanwijsbare oorzaak, 
was zijn leven afgelopen. Zijn hart stond stil. Dat hart, 
dat bij hem duidelijk op de goede plaats zat en dat vol 
liefde tot dat moment albjd had geklopt voor de mede· 
mens. 
We rekenen erop dat h11 met a!Jeen verrast is geraakt 
door de dood, maar ook door het nieuwe ieven dat ons 
beloofd is 1n de H. Schnft met de woorden: "God zal bij 
hen wonen. Hij zal alle tranen uit hun ogen afwissen en 
de dood zal er met meer zijn, geen rouw, geen smart 
zal er zijn, want al hel oude is voorbij." (Openbaring 21, 
4·5). Dat hij nu mag genieten van dat nieuwe leven, 
waarvan de vreugde geen einde kent. 

Voor uw meeleven met hel zo plotselinge overlijden 
van mijn trouwe man en onze zorgzame vader, zeggen 
wij U heel hartelijk dank. 

Familie Schuttenbeld · Broekhuis 


