
Midden in 't leven 
nog zoveel te geven 

Idee en plannen te over 
in één keer voorbij 

Voor ons was je een kei 
enig in je soort 

We zetten ons leven 
in jouw gedachten voort 

In dankbare herinnering aan 

Rudie Schuiten 

geboren te Losser op 14 november 1961 

Rudie, je jeugd heb je in Overdinkel doorge
bracht. Samen met je ouders, broer en zus heb je 
jaren aan de Weth. Hassingstraat gewoond. Op 
zeventienjarige leeftijd moest je door een ongeval 
zonder je vader door het leven. Je was in deze 
moeilijke tijd een grote steun voor je moeder. 
Op je verdere levenspad kwam je tijdens het uit
gaan je vrouw Marjo tegen, waarmee je bijna 
twintig gelukkige jaren getrouwd bent. Begonnen 
in Overdinkel, vervolgens hebben jullie gebouwd 
in Losser en daar werd jullie eerste kind, Carien, 
geboren. Via Zutphen, waar ook jouw zoon Coen 

ter wereld kwam, zijn jullie in Ruurlo terecht geko
men. Daar had je het erg naar je zin. Je vond het 
heerlijk om met je vrouw en hond Timo ellenlan
ge stukken door hé>i bos te wandelen. Ook kon je 
intens genieten van de vakanties met je gezin. Zo 
hebben jullie veel samen gezien; vooral de ber
gen in Oostenrijk vond je prachtig. Gezelligheid 
en plezier met je familie was heel belangrijk voor 
je, maar ook in moeilijke tijden stonden jullie voor 
elkaar klaar. 
Vanaf het gemeentehuis in Enschede, heb je je 
geleidelijk opgewerkt bij verschillende firma·s en 
was je net met frisse moed aan een nieuwe baan 
begonnen. 
Helaas moest je ons veel te vroeg verlaten op 1 0 
januari 2009. Het is voor ons nog niet te bevatten 
maar we vertrouwen erop dat je nu bij je vader 
bent. We blijven altijd van je houden. 

Rust zacht lieve Rudie 

Bij deze willen we u allen bedanken voor uw 
steun en aanwezigheid na het overlijden van mijn 
man en onze vader. 

Marjo, Carien en Coen 


