
Dit is mijn weg, mijn waarheid 
en mijn leven. 



Dankbare herinnering aan 

JOHANNES WILHELMUS SCHABBINK 

echtgenoot van 

Agnes Caecilia Maria Silderhu1s 

Geboren te Borne op 8 juni 1926 en gesterkt 
door de heilige sacramenten overleden te 

Hengelo op 13 augustus 1993. 

Werken was voor pa het sleutelwoord van zijn 
bestaan. Van jongs af aan zat dat in z'n lichaam 
en geest Voor hem gold· "Wie leeft werkt en 
wie werkt leeft". 

Hij begon op de steigers van verschillende 
bouwterreinen, maar zijn hart ging uit naar de 
natuur, naar het land en het leven op de boer
derij. Daar werkte hij aan en daar werkte hij voor. 
Hij bouwde een schuur achter het huis en er 
volgde een tweede. 
De veestapel groeide en de bouwvakker werd 
boer, door wilskracht, maar vooral ook door de 
steun van mama die altijd achter hem stond, ook 
als de wegen die hij bewandelde niet altijd even 
duidelijk waren. Mama kende ziJn doel en ver· 
trouwde hierop, want papa vocht voor zijn ge
zin op de voor hem enig mogelijke manier. 

Papa was niet altijd even gemakkelijk maar 

iedereen die hem kende weet dat hij een ge
voelsmens was en ook dat je voor alles bij hem 
kon aankloppen. Hij draaide er z'n hand niet 
voor om, om na het melken, bij vrienden of 
familie een keuken te vertimmeren of de kamer 
te verbouwen in ruil voor een pilsje en een ge
zellige avond 

De afgelopen 2 jaren zijn voor hem niet gemak
kelijk geweest. Lijdzaam moest hij toezien op 
het verzwakken van zijn hart, waardoor hem 
langzaam zijn levensvreugden werden ontno
men. Hoewel hij hard heeft gevochten was de 
strijd ongelijk. 
Zijn krachtige lichaam verzwakte en zijn sterke 
geest kon het niet winnen van zijn vermoeide 
en uitgeputte hart. 

Hoewel hij niet meer in ons midden kon blijven, 
zien en voelen we hem overal om ons heen als 
een weerspiegeling van het gras, van de bomen 
en als de wind die door onze gedachten waait. 

We eindigen met zijn eigen woorden: "Moeder 
Maria, bid voor ons". 

Voor uw belongstellmg en me<leleven zeggen we U hor· 
te/ijk donk. 

Familie Schobbmk 


