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Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

JOHAN SCHEUTEN 

In de Lutte werd hij geboren 9 februari 1942. 
Zijn kerkelijk huwelijk sloot hij in Oldenzaal 
5 augustus 1966 met 

SINY OUDE SANDERINK 

Juist was hij begonnen een eigen autospuitbe· 
drijf te vestigen, toen hij merkte, dat zijn jeug
dige leeftijd hem toch weleens in de steek liet. 
En hij wilde zo graag leven met volle teugen. 
Hij ontving het Sacrament der Zieken en vol
gens eigen wens stierf hij in zijn eigen huis, 
20 juni 1986, Chopinstraat 11. 
Op het kerkhof van de Maria Geboorte paro
chie te Losser werd hij begraven 24 juni 1986. ... 
In zijn element was hij, als hij kon werken. 
Voor zijn vrouw Siny. zijn dochter Astrid en 
in latere jaren voor haar vriend Ralph. Hij 
vond het heerlijk. als hij ze ergens mee kon 
verrassen of blij maken. 

In zijn zaak was het al niet anders. Het werk 
voorop en een soepele verstandhouding met 
de mensen, die hij daar bij nodig had. Wat was 
hij trots op zijn bedrijf en wat kostte het een 
moeite om er afstand van te doen. 
Hij was een echte levensgenieter en bij het af
scheid nemen vergat hij zijn twee broers en 
twee zussen niet. Johan kende de schaduw 
van zijn leven. Door zijn diepe geloof was hij 
daarop, langzaam maar zeker. voorbereid. Dat 
verlangen naar de eeuwigheid werd zo sterk, 
dat hij zelf kon verzuchten: " Ik wacht nog 
op één ding." Het leven verliezen om het te 
vinden. 
Wij noemen U van harte onze God en Vader, 
die doet wat Gij zegt en ons in leven houdt. 
Gij vindt ons in de vreemde en brengt ons 
naar de stad van vrede. 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens 
zijn ziekte en uw meeleven na het overlijden 
van mijn lieve man en mijn zorgzame vader. 
zeggen wij u onze hartelijke dank . 

Siny Scheuten-Oude Sanderink 
Astrid en Ralph 


