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Veel te vroeg is van ons heengegaan 

Ben Schasfoort 

• 21 juni 1927 t 9 september 1995 

op de leeftijd van 68 jaar. 

Hij had nog een heel leven voor zich. Het 
was immers zijn wens om net zo oud te 
worden als zijn vader. 

Op 20-jarige leeft ijd ging hij naar Indië. In 
de 3 jaar dat hij daar was, heeft hij meer
malen oog in oog met Hem gestaan . Waar
schijnl ijk heeft hij hier enkele heel nadruk
kelijke eigenschappen geleerd: zijn kalmte, 
zijn eenvoud en relativeringsvermogen en 
een diep vertrouwen in God. 
Kenmerken die passen bij een levensge
nieter. Hij wilde zich niet druk maken om 
de kleine dingen van het leven. Hij wilde 
daar juist van genieten. 

Kwaad was hij b ijna niet te krijgen. Niet 
thuis en niet voor de klas waar hij 40 jaar 
lang veel energie in heeft gestoken. Hij 
wilde andere mensen helpen zonder zich 

op te dringen. Wij konden altijd een beroep 
op hem doen. Familie, kennissen, vrienden 
en diverse verenigingen konden, nooit te
vergeefs, op zijn inzet rekenen. 

Hij gaf heel veel liefde aan zijn gezin en 
dollen met zijn kleinkinderen deed hij erg 
graag. Hij heeft het 40-jarig huwelijksfeest, 
zo kort voor zijn dood, samen met mama, 
ons en zijn kleinkinderen, dan ook intens 
beleefd. 

Ook had hij een grote liefde voor het fiet
sen in de natuur. Hij genoot met volle teu
gen van een toertocht langs de Donau in 
Oostenrijk, waar hij tenslotte 's morgens 
vroeg in de handen van mama, volledig on
verwacht, van ons is heengegaan . 

Papa, wat zullen we je missen. 

Wij danken u voor uw belangstelling en me
deleven . 

Truus Schasfoort-Wonniger 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal , 16 september 1995 


