


Een fijne en dankbare herinnering aan 

Jan Schuurman 

echtgenoot van Annie Tielen 

Hij werd geboren op 18 februari 1910 in 
's-Heerenberg. Vrij onverwachts is hij ge
storven op 25 februari 1996 in het Zieken
huis te Oldenzaal. Wij hebben afscheid van 
hem genomen tijdens een Eucharistievie
ring in de Drieëenheidskerk, waarna we 
hem begeleid hebben naar zijn laatste rust
plaats op het kerkhof in Oldenzaal. 

Aan de voorgevel van zijn huis aan de 
Hogelandstraat prijkt het Griekse woord 
XAIPETE: welkom, wees gelukkig en vaar
wel. Deze wens typeert Jan's levenshou
ding. Hij was in hart en nieren docent en 
dan vooral docent klassieke talen. Non 
scholae, sed vitae discitur: behalve kennis 
gaf hij zijn leerlingen ook een persoonlijke 
vorming mee. Hij was een talentvol mens: 
het was niet alleen het Carmellyceum, waar 
hij zich voor inzette, ook in het maatschap
pelijke leven was hij dienstbaar. 
Of het nu de Scouting was, de bestuurs-

functie van het ziekenhuis, zijn zorg in de 
voogdij , de werkzaamheden voor 't Maria
hof, de Filmliga en vooral zijn bezigheden 
bij het Carnavalsgebeuren; Jan deed alles 
met veel energie en enthousiasme, deskun
dig en met veel menselijkheid. Hij had daar
bij de volledige steun van Annie. 
Samen hadden ze de zorg voor het gezin. 
En later, toen de kinderen getrouwd waren, 
hun hartelijkheid en belangstelling voor de 
kleinkinderen. 
Jan was trouw. Alles wat hij op zich nam, 
deed hij correct. Zo stond hij gelovig in dit 
leven: met liefde voor zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen, met een grote betrokken
heid voor de jonge mens en een persoon
lijke inzet voor het maatschappelijk welzijn. 
Van mensen die met hun talenten gewerkt 
hebben, zegt de Heer: uitstekend, goede 
en trouwe dienaar, ga binnen in de vreugde 
van uw Heer. 

Wij zijn u dankbaar voor uw medeleven bij 
het overlijden en de uitvaart van mijn man, 
onze vader en opa. 

A. Schuurman-Tielen 
Kinderen en kleinkinderen 


