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IN MEMORIAM 



-'- In Uw H. Misoffer en Uw gel;eden wordt 
uonbevolen 

de Zet:rEerw. Heer 

Jacohus .lolrnnnes Schaafs 
gAbo:en te J\ahen 19 Mei J 881, priester ge· 
wijd te Utrecht 15 Aug. 1908. HiJ was ach1er
oanvqlgons kapelaan ,e Geesteren, MiJd:echt 

en Deur:"lir,gen, vrmwoor hi} pastoor werd te Kocrengen 
en tanslone i:1 Losser. Voo:zien van de H.H. Sacramen ter, 
der StêrvE=rnden te Enschscie tn het R.K. Zie~erhulS ovor· 

leden 26 Juli :946sn begraven 30 Juli d.a.v. op het 
R K. Kerkhof te Losser. 

Mel dt=tze priester L'i een v eel besproken figuur uit cns 
midden heengegaan, eç,r, p! iAS\ê:, o.te naast o.e gowono 
menseh1ko fouten een goede here.er was voor zijn paro· 
chian@n, die goedig en gostvnJ was on waardering had 
voor het \';erk von hen. die hem bijstonden In het i)estuur 
van ztJn parochie. 

Recht door =•e als hij was schrok hij er n iet voor terug 
met gêweld zij n waarschuwende stem te laten horen, ZO· 
dat ook d e ty,onnieke onderàruklrnr ujdens de bezetting 
van ons land niet gespaard bleef. h ie,door werd h1j he, 
slachroffer von een kmgdungi; geva:1genschop in h~t 
concentratiek mnp, ·vot hPm echtFir niet van z11n stcnct· 
punt mbrach,. Doo, ziin vlammend" ptotesten wos htJ êon 
voorbeeld voor zijn parochtanon cm sterk te s~aan in c.e 
sai:d. 

Het verzet hod echrnr te Vêol gevraogà van zijn stoere 
krachten, zodat hij een huif juo, na een leeste;1Jke en 
triomfontehJke terugkeer tn z1Jn parochie. lijdende wer<l 
onn een slepende ziekt<>. No al die verdrukking heeft hi1 
zijn la(llste hJden met bew;,nde,enswao,t!ill ge.duld <>n or,· 
nmisme gedragen, zodat h11 ook hlenn zi1n parochianen 
to< voorbeeld is ,ewees\. Thons ts hij van ons hs<,ngegaan 
om voor eeuwig zijn loon te ontvangAn. 

"Heih3e Vader, bewaor in Uw Nanm hen. die G:j mij 
gego.ven hebt. Toen ik bij hen wos, beweerde tk hên m 
Uw Naam. Nu kom Ik tot 1J en bid. dat Gij hen bewoon 
voor den boze'. Jo. ,7. 11 - 15. 

H. Ha:t von Jezus, ik vertrouw op U. 
Dat hij ruste in vrede. 

F. J. ter Schure, R. K. Koster, ~osser. 




