


Deze herinnering reiken wij u over 
ter nagedachtenis aan: 

JOHAN SCHREIJER 
echtgenoot van Anne Rouwenhorst 

Op 14 juli 1916 werd hij te Hengevelde gebo
ren . Plotseling maar toch niet onverwachts is 
hij van ons heengegaan in de nacht van 29 
maart 1980. Wij hebben hem na de eucharis
tievièring op 2 april te ruste gelegd op het r.k. 
kerkhof te Hengevelde. 

Nu wij plotseling staan voor de dood van mijn 
dierbare man, onze vader en opa, denken wij 
met dankbaarheid terug aan een welbesteed 
leven, waarover wel een boek is te schrijven. 
Zijn leven werd voor ons te vroeg afgesloten . 
We verliezen in hem een man die in zijn le
ven hard gewerkt heeft. Veel heeft hij opge
bouwd. In zijn familie was hij een sleutelfi
guur. Uit alles bleek dat zijn gezin hem alles 
was. Hij kon er van genieten als allen gezel
lig bij elkaar waren en het hun goed ging. 
Het deed hem pijn als het anders liep dan hij 
verwacht had. Hij zei dan niet zoveel; hij wil
de alles wat hem bezig hield, het liefst voor 
zich houden en het dan maar alleen uitvech
ten. Hij was recht door zee, al kwam hij daar
door bij anderen wel eens bikkelhard over . 
Dat kon hem zelf veel pijn äoen. Hij wilde 
graag iedereen helpen, die hij tegenkwam en 
daar kon hij echt vreugde aan beleven . Door 
zijn opgeruimdheid en inzet was hij een goe
de vriend van de sportmensen. Jaren heeft hij 
zich voor hen ingezet. 

Maar de laatste tijd moest hij ervaren dat hij 
niet zoveel meer kon. Dat was voor hem heel 
erg. Niemand mocht het eigenlijk weten. Hij 
trok zich dan terug . Het liefst was hij dan in 
de natuur, waar hij zo erg van hield en waar
in hij graag op jacht ging. Hij heeft er veel 
onder geleden dat zij~ krachten op raakten: 
voortdurend leefde hij met een angst dat hij 
een lange lijdensweg zou moeten gaan . Door 
zijn plotselinge dood is hem dat bespaard ge
bleven. Wij die nu bedroefd zijn om dit toch 
wel snelle afscheid, zijn dankbaar voor dit rij
ke leven en vertrouwen erop dat hij nu voor 
altijd mag leven bij zijn God die hij in alle 
eenvoud probeerde te dienen door zijn inzet 
voor de ander. Wij geloven dat de Heer van 
al Ie leven hem tegemoet is getreden in het 
nieuwe leven en hem opgenomen heeft in 
zijn Rijk als de goede en getrouwe dienst
knecht. 

Al de mensen die in deze dagen van droefheid 
met ons meegeleefd hebben zeggen wij onze 
oprechte dank. 

Familie Schreijer 

Hengevelde, april 1980 


