
!n dank ba re herinnering aan 

Marie Schurink 
ec htg enote van 

Herman Kivik of Beernink. 

Zij werd gebore n op 21 december 1908 
in De Lu tte. Op 25 jul i 1989 werd zij 
ges terkt met de H . Ziekenzal ving in 
het R.f<. Ziekenh uis te Ol den zaal. 
Op dezelfde dag kee rd e zij terug naar 
haa r Sc heppe r. 
Op 28 jul i d.a.v. werd haar lichaam 
na de vieri ng van de H. Euchari stie op 
het R. K . kerkhof in De Lu tte aan de 

·aarde to eve rtrouwd . 

Ee n kleine vrouw, sterk van karakter 
en geest, ondanks lichame lij ke geb reken 
op la te re leeftijd, alti jd opgewek t en 
vriend eli jk voor iederee n . 

Ze is geboren en ge toge n in D e Lu tte, 
maa r haar blik ve ld reikte verder dan 
haar woonp laa ts : ze had ee n op rech
te en wa rm e be langste lling voor haar 
med em en sen en in te resseerde zich voo r 
aktu ele zake n die ze da n ook via de 
radio, tv en de krant vo lgde en waarbij 
ze zich sterk betrokken voelde . Deze 
ke nnis en betrokkenhe id hield haar 
jo ng van geest en deze eigenschap, 

gecombineerd met haar humor, maakte 
de omgang met haar zeer plezierig. 
Ze had een groot ge voel voor recht
vaardigheid en deze rechtschapenheid 
uitte zich ook in haar geloofsbeleving: 
eenvoudig maar diep doorleefd. 
Zo ook haar liefde voor haar man, 
zoon, schoondochter, kleinzoon en an
dere familieleden. Tot het laatste toe 
was ze actief en zat ze vol plannen : 
haar reis naar Lourdes mocht echter 
helaas niet meer doorgaan. 

Marie, moeder, oma: 
Je stond altijd voor ons klaar, voor ons 
en voor anderen. 
Je hebt het niet altijd gemakkelijk ge
had : ook jouw leven ging over bergen 
en dalen. 
Maar ons leven was goed samen : je 
huwelijk met Herman, je leven met 
Gerard, Agnes en Timo. 
Wij zi jn je dankbaar. 

Voor de vele blijken van belangstel
ling, medeleven en deelnem ing en de 
laatste eer aan haar bewezen, betui
gen wij onze oprechte dank. 

H. Kivik of Beernink 
Gerard, Agnes, Timo. 


