
Ter gedachtenis aan het ontslapen in de Heer van 
onze dierbare moeder en oma 

GEERTRUIDA BERNARDA JOHANNA KLAASSEN 

weduwe van Johannes Bernardus Schuiten 

ZIJ werd geboren 5 april 1899 te Almelo en over
leed, na gesterkt te zijn met de Sacramenten der 
Zieken, 21 oktober 1988 in het bejaardenhuis "De 
Vloedgraven" te Heino. Op 26 oktober d.a.v. vond 
de crematleplechtigheld plaats te Zwolle. 

Jezus is door de velden van Judea en Galilea ge
gaan en bracht overal licht en genezing. HIJ wiste 
de tranen af en bracht vreugde. Toen HIJ de 
wereld verliet gaf Hij Zijn blijde boodschap een 
alle mensen van goede wil. De dierbare over
ledene heeft de boodschap goed begrepen. Ogen 
en oren stonden er wijd voor open. ZIJ had een 
warm hart voor de verwaarloosde jeugd. Haar 
deur stond open voor de hongerigen. ZIJ was een 
toevlucht voor de zieken. In de zorg aan het 
kraambed was zij als Maria bij Elisabeth. Zijzelf 
had een groot gezin. Waar haalde ze de tijd en 
moed vandaan om dit alles te verwezelijken en 
haar huls tot een zoete inval te maken? Zij zocht 
steun In de viering van de Eucharistie, In het 
rozenkransgebed, bij onze lieve Vrouw van Keve-

laar en bij Gerardus van Overdinkel en niet te 
vergeten bij onze lieve Vrouw der Armen te Ban
neux. Zo Is zij medewerkster van Jezus Christus 
geweest en zal zij zonder twijfel nu In de vreugde 
van de Heer zijn en haar plaats innemen onder 
de helllgen, die zij heeft nagevolgd. 

Lieve kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 
hartelijk dank voor de zorgen en genegenheid, 
vooral tijdens mijn ziekte en hulpeloosheid Dank 
ook aan alle verzorgsters, die mij zo liefdevol 
hebben bijgestaan. Moge God u lonen. 

Voor de vele blijken van belangstelling, welke 
wij na het overlijden en de crematieplechtigheid 
van onze zorgzame moeder en oma mochten on
dervinden, danken wij u hartelijk. 

FAMILIE SCHULTEN 


