


Een dankbare herinnering aan 

Doortje Schutten - Grawe 
weduwe van 

Gerrit Schutten 

Zij werd op 25 december (Eerste Kerstdag) 1921 
te Kerkrade geboren. Moe gestreden overleed zij 
op de middag van dinsdag 28 maart 2000 in haar 
huis op Camping Marveld te Groenlo. De dienst 
ten uitvaart vierden wij op 3 april in de parochie
kerk van de H. Calixtuskerk te Groenlo. In de 
verwachting van de verrijzenis ten leven namen 
wij daarna afscheid van haar in het crematorium 
'De slangenburg' nabij Doetinchem. 

Na het overlijden van haar man en onze vader en 
opa Gerrit Schutten op 12 januari van het vorig 
jaar kwam zij er eigenlijk niet meer bovenop. Zij 
had hem tot het einde thuis verzorgd en na zoveel 
jaren samen was het gemis moeilijk te dragen 
Bovendien wisten wij met haar dat ook zij ernstig 
ziek was. Dit was ontdekt toen zij samen met pa 
in het ziekenhuis had gelegen. Zij wilde nog wel, 
want haar wilskracht was heel sterk, maar het 
ging niet meer en zij verlangde oprecht om te 
mogen sterven. Zij was een vrouw die wist wat zij 
wilde en dat ook graag zelf invulde. Soms kon zij 
de dingen dan ook scherper zeggen dan zij 
bedoelde. omdat zij niet zo goed met haar emo
ties overweg kon. Zij wist van aanpakken en hard 

werken en was het liefst onder de mensen. Dat 
kreeg vooral ook inhoud door het café 'Het wapen 
van Eibergen' dat zij met haar man weer tot bloei 
bracht. Al gauw ook kregen zij een vaste plek op 
Camping Marveld, waar het na gedane arbeid 
goed rusten was. En toen zij het café van de hand 
hadden gedaan, gingen zij er voor goed wonen. 
Maar stil zitten was er niet bij . Naast het huishou
den werkte zij als oudste werkneemster bijna tot 
het einde van haar leven bij de CSU en hielp bij 
het schoon maken van de bungalows op de 
camping. En dan was er nog de tuin en de 
huisdieren, die het heel goed bij haar hadden. De 
laatste tijd was best moeilijk. Zij die zo zelfstandig 
was, werd meer van zorg afhankelijk. Wij zijn blij 
dat wij haar die hebben kunnen geven. Het is 
goed dat zij nu heeft mogen sterven, zij verlangde 
er naar. Zij vertrouwde erop dat zij, herenigd met 
haar man, in vrede zou mogen wonen in Gods 
huis. Wij danken onze God voor alles wat wij door 
haar als moeder en oma, als overgrootmoeder, 
hebben mogen ontvangen. Wij bidden dat zij voor 
altijd mag delen in het leven van de Levende. 

Voor uw belangstelling en meeleven in haar 
leven, tijdens haar ziekte en na haar overlijden, 
zeggen wij u hartelijk dank 

Haar kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind. 


