
Voor uw medeleven en de blijken van belangstel
ling tijdens de ziekte en het overlijden van onze 
dierbare en voor uw aanwezigheid bij zijn uitvaart 
zeggen wij u heel hartelijk dank. 

FAMILIE SCHILLER 

t 
Ter dankbare gedachtenis aan 

JOHANNES HENDRIK SCHILLER 
echtgenoot van 

Theodora Wilhelmina Johanna Fakkert 
Hij werd op 27 januari 1891 te Dalfsen geboren. 

Voorzien van het sacrament van de Zalving van de 
zieken, overleed hij aldaar op 14 november 1973. 
Op maandag 19 november hebben we hem op het 
R.K. Kerkhof te Dalfsen ter ruste gelegd. 

Op de zeer hoge leeftijd van 82 jaar is onze goede 
man, vader. broer en opa van ons heengegaan. Na 
een zeer korte ziekte laat hij een grote leegte bij ons 
allen achter. Bedroefd omdat we afscheid van hem 
hebben moeten nemen, zijn we tegelijk van dank
baarheid vervuld om alles wat hij voor ons heeft 
betekend. 
Hij was geen man van veel woorden. maar we wis 
ten altijd dat hij geheel stond achter alles en ieder
een. waar hij zorg voor moest dragen: moeder op de 
eerste plaats, want ze hadden een gelukkig huwelijk; 
zijn kinderen, wier leven hem ter harte ging; zijn zoon 
Wim vooral ook, wiens priesterschap hij gelovig be
zag; zijn klein-kinderen. van wie hij veel hield; zijn 
broers en zusters, die hij altijd echt zo bleef beschou
wen. Dat alles en nog meer kon hij opbrengen met 
grote trouw omdat hij een gelovig mens was. die een 
vaste lijn in zijn leven had gevonden en voor wie 
geen enkele geloofsverplichting te veel was. Zo was 
het hem bijgebracht en hij kon er mee leven. Dat 
hebben we ook altijd in hem weten te waarderen. 
Zijn voorbeeld blijven we ons herinneren en we wil
len blijven leven in zijn geest. 
Vol vertrouwen geven we hem over aan de barmhar
tige God. Die leven voor eeuwig heeft toegezegd 
aan wie hem liefhebben. 

Heer, geef hem de eeuwige rust 1 
Ik weet dat mijn Verlosser leeft 1 

ONZE VADER- -WEES GEGROET 


