
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 



t 
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES HENDRIKUS SCHULTE 
geliefde echtgenoot van 

MARIA CATHARINA AMBERGEN. 

Hij werd geboren op 7 oktober 1909 te Nieuw
Schoonebeek. Na een kortstondige ziekte over
leed hij, voorzien van het Sacrament der Zieken, 
op zondag 3 februari 1991 . We namen afscheid 
van hem tijdens een plechtige Uitvaartdienst in de 
parochiekerk van de H. Bonifatius te Nieuw
Schoonebeek, waarna wij hem begeleid hebben 
naar het crematorium 'De Meerdijk' te Emmen . 

leder die hem gekend heeft bewaart de beste her
inneringen aan deze sympathieke en tevreden 
mens. Rustig en mild als hij was, oordeelde hij 
nooit over anderen, maar liet ieder in zijn waarde. 
Hij liet mensen aan het woord komen, wist goed 
te luisteren . Hij kon zich goed in anderen ver
plaatsen, toonde begrip voor jongeren en was 
één en al oor voor de belevenissen van zijn klein
kinderen. Gedurende heel zijn werkzame leven 
was hij verknocht aan het vak van timmerman . 
Pas na zijn pensionering kreeg hij meer tijd voor 
zichzelf, begon hij van het leven te genieten, sa
men met zijn echtgenote. 
Veel aandacht en zorg gingen uit naar zijn tuin; 
het was zijn lust en zijn leven . Vol trots kon hij je 

laten zien hoe alles er voor stond. En wie kent 
niet zijn grote voorliefde voor het maken van 
fietstochten? Soms meerdere malen op één dag 
maakte hij even een rondje. Ook volksdansen be
tekende veel voor hem, hij hield van de mensen, 
hij wilde kontakt houden. 
De allerlaatste periode uit zijn leven was moeilijk 
en zwaar voor hem, maar ongetwijfeld ook voor 
zijn vrouw, zijn kinderen en allen die hem nabij 
waren. Niets kon zijn slopende ziekte tot stilstand 
brengen. De grote belangstelling die hij steeds 
mocht ondervinden, die hartelijkheid van zo velen 
om hem heen, het deed hem zichtbaar goed. In 
alle rust en ontspannen samenzijn met vrouw en 
kinderen bereidde hij zich voor op het einde van 
zijn aardse leven, zich toevertrouwend aan de le
vende God, de God die hij een leven lang had ver
heerlijkt. 

Moge hij rusten in vrede. 

Gaarna willen we allen bedanken, die met 
hem en ons hebben meegeleefd tijdens zijn 
ziekte en in de dagen van rouw. 

Fam. SCHUL TE 


