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Geziena Gertruida Magdalena Schuiten. 
Hij werd op 28 januari 1907 in Losser 
geboren. Geheel onverwacht stierf hij 
op 13 juni 1985. Maandag 17 juni heb· 
ben • na een Eucharistieviering in de 
parochiekerk van St. Martinus . zijn fa. 
milieleden hem neergelegd bij zijn vrouw 
op het Katholiek kerkhof in Losser, hem 
aanbevelend bij de Heer van het leven. 

Een goede vader en opa is van ons 
heengegaan, heel onverwacht. HiJ had 
nog zoveel plannen, werkte graag aan 
zijn hobby in de schuur, waarbij zijn 
zoons hem zouden helpen. Vroeger, in 
de fabriek, heeft hij hard gewerkt. In 
de oorlog deed hij alles om voor zijn 
gezin te zorgen. 
Ondanks een ingrijpende keelaandoe
ning, waarvoor hij drie maanden in Lei
den was, waren hem nog 12 gelukkige 
jaren gegeven. Na het overlijden van 
moeder, bleef hij eenzaam achter. Maar 
veel en graag was hij bij zijn kinderen 
en hij was dol op zijn kleinkinderen. 

Omdat hij nooit klaagde, wist niemand, 
dat hij zo ziek was. Dat bleek pas, 
toen h11 op terugweg van het zieken
huis, met de fiets onderweg, is over
leden 
Met moeder was hij een diep gelovig 
mens. Houden wij hem zo in onze ge
dachten en denken we dankbaar aan 
onze ouders voor hun gelovig voorbeeld 
voor ons. 
Lieve kinderen en kleinkinderen, wees 
in je leven goed voor elkaar en bedankt 
voor jullie goede zorgen en de liefde, 
die ik van jullie ondervond. 
Heer Jezus, geef uw dienaar Johannes, 
die met groot geloof naar U opzag, de 
vervulling van zijn gelovige wensen. 
Onze Vader · Wees Gegroet. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het onverwacht 
overlijden van onze zorgzame vader, 
schoonvader en opa, betuigen wij u 
onze oprechte dank. 

~nderen, behuwd· en 
kleinkinderen. 


