


Voor uw belangstelling en mede
leven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man be
tuig ik U mijn oprechte dank. 

R. Schuurman - Nieuwmeijer 

t 
Ter vrome nagedachtenis aan 

HENDRIKUS BERNARDUS SCHUURMAN 
Hij werd 5 jul i 1929 te Langeveen geboren en trad 

5 februari 1963 in het huwel ijk met 
RICA MARIA NIEUWMEIJ ER 

uit we lk huwelijk Annette werd geboren, 
Opgenomen in het Prinses Irene Z iekenhuis te 
Almelo en voorz ie n te zijn van de H. Sacramenten , 
overleed hij aldaar zondag 9 augustus 1970. 
Woensdag 12 augustus d.a.v. hebben wij zijn lichaam 
aan de schoot der aarde toevertrouwd op het r.k. 
kerkhof te Langeveen, waar het wacht op de ver
heerlijking der verrijzenis. 

Hoewel hij voor velen vrij onverwacht is heengegaan, 
kwam voor hem de dood niet onvoorzien. Hoe moei
lijk en deprimerend was het immers vaak voor hem 
te leven met een voorgevoel niet oud te zullen wor
den en vroegtijdig afscheid te moeten nemen van 
wat hem hier op aarde zo dierbaar was. Om dit te 
kunnen verwerken en te kunnen dragen zocht hij 
zijn steun in het dagelijks rozenkransgebed . Daarom 
ook ging hij naar Lourdes. Vertrouwvol bidden wij 
dan ook dat God verhoord moge hebben zijn gebed, 
zo dikwijls gericht tot zijn hemelse Moeder: ,,Goeder
tieren Maagd en Moeder Gods, Maria beveel mij aan 
bij Uw Zoon, opdat ik door Uw moederlijke tussen
komst de angsten van de dood niet vreze, maar aan 
Uw hand vol vreugde de woning moge binnengaan 
van het hemels Vaderland . 
Lieve Riek, nog onmisbaar voor jou en Annette heeft 
God mij tot zich geroepen, Blijf vertrouwvo l opzien 
naar Hem, die de Vader is van weduwen en wezen. 
Al ben ik niet meer op aarde _bij je, in liefde blijven 
wij verenigd. Vanuit de hemel zal ik voor je bidden 
om troost en kracht . Lieve Annette, als je groter 
bent, wees dan altijd I ief en goed voor moeder en 
God zal je zegenen. 

Onze Vader - Wees Gegroet 
Dat hij ruste in vrede 


