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Naar het Paradijs geleide hem de Engelen 

Op ouderjaarsdag werd toch nog vr11 on. 
verwachts uit ons midden weggPnomeo 

onze lieve broer. zwager en oom 

Gerhardus Johannes Schasfoorc 
Geboren te De Luue 12-7- 1905. 
Heel zijn leven bracht hij in deze gemeen
schap door. om het op 31- 12- 1987 aan zi1n 
Schepper terug Ie geven. Op 5- 1- 1988 heb· 
ben wij hem ter rusre gelegd op het paro. 
chil!le kerkhof. 

Als een pelgrim onderweg naar her Vader
huis ; zo heeft hij zijn leven aanvaard en 
beleefd met als extra baqage zijn licha
meluke handicap. Onopvallend. dienstbaar. 
de raadsman en vraagbaak voor velen. zo 
is hij onze metgezel geweest in het volk 
Gods onderwt>g. Onopvallend heeft hij als 
boekhouder z11n werk verricht waarbti tiJd 
geen rol speelde. maar wel de precisie. 
hem eigen, waarmee zijn werk werd ge
klaard. 
Dienstbaar in ons midden was hij vijf en 
veertig jaar bestuurslid van de St. Bernar
d~s-sti~ht!ng en als penningmeester heeft 
h11 al die 1aren belangeloos de boekhouding 
en administratie verzorgd. 

En \Oor wie in zijn naasre omgeving was 
hu mer de raadsman en vraagbaak? Het 
was"vertrouwd en oprecht waarmee h!J je 
rerz11de .. srond. Iedere menselijke beloning 
wees hu . van de hand. Het paste nier bij 
111n pelgrimage naar de Heer. Door dir alles 
bleef hij ongewild de spil van de familie. 
hetgeen hem goed deed. 
Echter • . naarmate de rocht ten einde liep. 
werd hll hulpbehoevender In zijn schoon
zus en broer vond hij de ongekende toe
verlaat op wie hij elk moment kon rekenen. 
Een voorbeeld van chrisrelijke dienstbaar
heid mogen wiJ in hen ervaren. 
Heer onze vermoeide reisgezel Gerhard is 
b1J u. aangekomen. Ontvang hem in Uw 
eeuwige aanschouwing Sterk ons die ach
terblijven. om verder re rre~ken naar het 
beloofde land. 

Uw medeleven en belangstelling zijn een 
s1eun voor ons waarvooor wij U hartelljk 
dank zeggen. 

Familie Schasfoort 

Kruiseltlaan 4 
7587 NN De Lutle 


