
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Bernardus Antonius Schasfoort 
In de Lutte werd hij geboren op 20 fe. 
bruari 1932. Zijn kerkelijk huwelijk 
sloot h1J te Losser 14 augustus 19 5 7 met 

Lamberta Hendrika Herik. 
Na een hevig onweer en veel herfststorm 
trof men Bennie aan in bed, met de 
hevig verontrustende gedachte, dat hij 
onverwachts overleden was. Onze men
selijke berekeningen waren daar totaal 
niet op ingesteld. De huisarts werd ge. 
roepen. De ziekenzalving volgde. De 
Hofkamp 73 was diep teleurgesteld : 
6 november 1985. 
Op het kerkhof van de Maria Geboorte
parochie te Losser werd Bennie begra
ven 9 november 1985. 

Voorop stond zijn gezin in alles. Daar. 
voor werkte hij dagen en avonden: voor 
zijn vrouwBetsie, zijn kinderen Jos, Yo
llnde en Monique, maar de schoonouders 
hoorden er vanzelfsprekend helemaal 
bij. Wat u misschien niet zou denken; 
hij was altijd bezig met zijn 4 kleinkin
deren Door zijn grote rust ging er een 
zeer sterke, bezielende invloed van hem 
uit : het huis stond altijd open, voor 
iedereen. Wat een familieband ! Om ja
loers op te worden t 

Onze bankwerker werd gevraagd door 
aankomende leerlingen, maar ook toe
komstige leraren haalden "even prak
tijk" bij Bennie. 
Zijn grote ideaal was: een eigen huis. 
Hij tekende, timmerde, metselde, laste 
en verrichtte alle voorkomende werk
zaamheden aan een royaal, praktisch 
ingedeeld en gezellig huis. Zelfs de 
tuin werd door hem getekend en aan
gelegd. Eén gedachte was ons even 
vanwege het vele werk ontsnapt : de 
één zaait ... de Ander maait ... 
Bennie, we kennen je vele liefhebbe· 
rijen in boeken, vogels, postzegels en 
je grote belangstelling voor anderen. 
We kennen je geloof in God, die ons 
Christus in het leven liet voorgaan, om
dat Christus als eerste is verrezen. Hij 
is opgestegen in Uw glorie en bereidde 
ons een woning En wat voor één ? ! 
Niet getekend, nooit gedroomd, . 
maar toch gekregen. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn innig geliefde man, onze lieve 
vader en fijne opa, betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

L. H. Schasfoort- Herik 
kinderen en kleinkinderen 


