
Ter nagedachtenis aan 

~ HERMANNUS JOHANNES 
SCHULTEN 
echtgenoot van 

MARIA HENDRIKA KLAASSEN 

Hij werd geboren te Losser, 14 mei 1895. 
Vrij plotseling, nog voorzien van het H . Sacrament 
der stervenden overleed h ij te Zenderen, 22 maart 
1967. Wij hebben zijn lichaam op het parochieel 

kerkhof te rusten gelegd, 25 m aa rt d.a .v. 
Lid van de D erde Orde van Carmel 

Voorzitter van de parochië le Ch a ritas-instelling 

Al enkele dage n spreken wij over de dierba re over
ledene in de verleden tijd. Hij hield van u en het 

leven. Hij werkte e n zorgde. Hij was. 

Toch moete n niet de woorden, maar he t leven 
zelf ons aanspreken. Christus zegt va n Natanaë l in 
het evangelie: ziedaa r iema nd, in wie geen bedrog 
is. H et is geen cliché, geen heiligverklar ing, m aar 
real iteit, als w ij dCze woorden op deze overledene 
toepasse n. In hem was geen bedrog. Eerlijk stond 
hij tegenover God en eerlijk probeerde hij zijn 
geloof te beleven. Op een rust ige en bemin nel ijke 
m anie"r zei hij precies, hoe hij dacht e n hoe zijn 
oordee l was. Velen gingen naar h em om raad, a ls 
zij moeilijkheden h adden. Zij konden hem ver
trouwen Hij h ad a lleen maar het goede m et een 
ander voor. 
Heel graag hadden wij hem nog een tijd in ons 
midden willen behouden : zijn vrouw, kindere n en 
kleinkinderen, ja de hele gem eensch ap , waarin hij 
leefde en werkte. God heeft anders beschikt. Zonder 
afscheid te nemen is hij va n ons heengegaan. W a t 
hij ons naliet, zullen wij in daden omzetten. En 
gelovig bidden wij, dat wij ééns elkaar terugzien, 
om voor altijd samen ge lukkig te zijn bij Chris tus , 
die ónze verrijzenis en leven is. 


