
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Ger hardus Antonius Schasfoort 
;." de Lutte werd h· 1 geboren op 25 ok· 
tober 1920. Z11n kerkeli •k huwelijk sloot 
nij aldaar op 18 oktober 1951 met 

Geertruida Maria Schulte. 
Slechts 12 weken was hij ziek. "Wat 
zou het zijn?" In een bijzonder snel 
proces namen ziJn lichaamskrachten af. 
HiJ ontving thuis de ziekensakramen
ten en zijn lieve vrouw en alle kinderen 
waren aanwezig om de snelheid, de 
pijnloosheid en de volkomen rust mee 
te beleven van dit sterven, 8 decem
ber 1986. In de Maria Geboortekerk te 
Losser werd zijn uitvaart gezongen. 
Daarna volgde de crematie te Usselo, 
12 december 1986. 

Deze textielman werkte eerst bil de 
filmdruk, later in de controle of finishing. 
Hij deed zijn werk in grote nauwkeu
righeid, ook wetende, dat hij voor zijn 
vrouw en vier kinderen een boterham 
wilde verdienen. Zelfs zijn vrije tijd 
werd nog ingevuld door klootschieten, 
kanaries verzorgen en zijn tuin bijhou
den. Graag wilde hij ook iets meer 
zien dan Losser en daarom was hij 

meerdere jaren lid van de reisvereni
ging "De Dinkelland". 
Zijn kinderen konden bij de minste zin
speling er op rekenen, dat Pa er stond 
om te klussen; behang , verf. schanier 
of plankje. Niets was teveel en het 
kwam in orde. 
Als grote man had hiJ ook een diep 
en stevig geloof. Op de een of andere 
wijze zal hij zijn gebed steeds herhaald 
hebben, dat zijn liefde telkens rijker 
mocht worden aan inzicht en fijngevoe · 
lig heid, om te kunnen onderscheiden, 
waar het op aan komt. HiJ was een 
fijne vader, die de vrucht der ~erech
tigheid nu mag plukken, naar WIJ hopen 
en bidden. 

Voor uw blijk van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame 
vader en opa, danken wij u hartelijk. 

G. M. Schasfoort· Schulte 
kinderen, behuwd· en 
kleinkinderen. 


