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Dankbare herinner,ing aan 

BERNARDUS WILHELMUS SCHULTE 
weduwnaar van 

Maria Aleida Siebum 

Hij wer,d geboren te Schoonebeek op 17 okt. 
1894 en hij overleed vrij onve;wacht, op 89-
jarige leeftijd, te Erica op 9 december 1983. 
Op 14 december hebben wij de Ui t.vaart
dienst gevierd, waarna we zijn lichaam te 
ruste gelegd op de R.K. begraafplaats te 
Erica. 

Als iemand zo'n hoge leeftijd bereikt, spre
ken wij over een gezegende ouderdom, een 
gezegend leven . Zijn leven is inderdaad door 
God gezegend. Niet alleen mat een groot 
aantal jaren, maar met nog zoveel andere 
goede gaven. En dan denk je aan het lang 
en gelukkig huwelijk met zijn vrouw, die hij 
in 1979 door de dood verloor. 
Aan het grote aantal kinderen dat God hun 
schonk en die hun leven hebben verblijd 
ondanks de moeilijke omstandigheden waar
in ze vroeger hebben moeten leven. 
Met zijn vrouw samen heeft hij hard moeten 
werken om te zorgen voor het dagelijks 
brood, voor een goede opvoeding van de 
kinderen, voor zo.veel dingen die er in een 
groot gezin komen kijken. Hij heeft het ge
daan als een zorgzame vader, die zijn ge
zin al tijd op de eerste plaats stelde. 
Hij was erg dankbaar dat hij in latere ja
ren na zijn pensioen, nog zolang met zijn 
vrouw heeft mogen samen zijn, onder heel 

wat betere omstandigheden dan hij vroe
ger had gekend. 
Hij was een man die dicht bij de natuur 
s!ond, die genoot van het werken in de 
tuin, van plan,:en, bloemen en struiken, van 
Gods schepping. Hij was ook een diep ge
lovig man. God stond bij hem bo,ven alles. 
Daarom was hij trouw bij de vervulling van 
zijn godsdienstige verplichtingen, trouw aan
wezig bij de vieringen i,n de kerk, als het 
maar enigszins kon. Maar hij gaf ook aan 
zijn medemensen de plaats die hun toe
komt . Hij had veel waardering voor hen en 
in zijn contacten met hen was hij een op
gewekt en plezier,ig mens. Vroeger al toen 
hij nog opzichter was, maar eigenlijk is dat 
altijd zo gebleven. Zijn kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen hadden dan ook graag 
met hem te doen en kwamen graag bij hem 
thuis op bezoek. 
Nu is er plotseling aan dit lange en vrucht
bare leven een eind.e gekomen, maar hij 
zal in dankbare herinnering voortleven bij 
allen die hem dierbaar waren en hem heb
ben gekend. Wij geloven en vertrouwen ook 
vast dat hij nu voortleeft bij God,, zijn Va
der, in wie hij heeft geloofd en vertrouwd 
zijn leven lang. Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw blijken van meeleven en belang
stelling bij het ovenlijden van onze vader 
en opa, danken wij u hantelijk. 

Kinderen, klein-
en achterk-leinkinderen. 


