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We moeten helaas afscheid nemen van een zorg
zame en gelovige man. Heel zijn leven heeft hij 
klaargestaan voor anderen en heeft hij zich inge
zet voor de mensen om hem heen. Zij n zorg gold 
vooral zijn vrouw Lies, met wie hij meer dan 50 jaar 
lief en leed heeft gedeeld , maar ook zijn ouders 
die de eerste jaren bij hem inwoonden, en zijn 
7 kinderen en 17 kleinkinderen. 

Na een intensieve maar fij ne tijd als meubelmaker/ 
t immerman kon hij genieten van zijn vrije t ijd. Hij 
hield veel van tui nieren rondom het huis en het 
verzorgen van de dieren. Hij hielp moeder erg graag 
met huishoudelijke werkzaamheden, zoals afwas
sen en koken, het was hem nooit te veel. 

Hij was in zijn vr ije ti jd ook altijd druk met werk
zaamheden voor de bouw- en houtbond FNV, waar
voor hij de pauselijke onderscheiding: 'Pro Ecclesia 
et Pont if ice ' ontving. Voor de kerk deed hij ook re
gelmatig onderhoudswerkzaamheden. 

Hij leefde toe naar het 50-jarig huwelijksjubileum, 
wat hij op 5 april nog mocht meemaken. 
De laatste weken van zijn ziekbed hebben we 
samen kunnen beleven. Hij was tot het einde toe 
bezorgd voor ieder van ons, en gaf ons advies mee 
voor de toekomst. Heel bewust heeft hij temidden 
van zijn gez in het Sacrament van de Zieken 
ontvangen. Hierdoor gesterkt heeft hij op zij n 
eigen manier afscheid van ons genomen. 

Heer, geef hem de eeuwige rust! 

Voor uw belangstell ing en meeleven t ijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn man , onze pa 
en opa w il len we u harte lijk bedanken! 

Lies Schasfoort-Bouhu is 
Ki nderen en kleinkinderen 


