
Dankbaar gedenken wij 

Cornelis Johannes Schouten 
echtgenoot van 

Anna Helena Christina Dünhof 

HiJ werd geboren in Losser op 11 1anuari 1927. Ge
sterkt door het Sacrament van de Zieken, is hij te 
Oldenzaal overleden op 9 juni 1996. 
Biddend hebben wij afscheid van hem genomen in 
de kerk van de H. Antonius op 13 1unr en hem daarna 
te rusten gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal. 

Al op i_onge leeftijd moest hij, vanwege het overlijden 
van z11n vader en van zijn broer die net onder hem 
kwam, zijn moeder tot steun zijn. Hi1 had dus al vroeg
t11d1g verantwoordelijkheid te dragen. 
Dat h.eeft in zijn latere leven, samen met Leny, met 
wie h11 in 1952 trouwde, ook zijn uitwerking gehad in 
de manier waarop hij leefde voor zijn gezin. Want 
z11n vrouw en dochter, en later niet minder ook zi1n 
schoonzoon en de beide kleinzoons. die zi1n trots 
waren, kenden z11n grote zorg en aandacht. 
Helaas heeft zijn leven al vanaf z11n 45-ste levensjaar 
het stempel van ziek-zijn gedragen, maar hij bleef er 
altijd optimistisch onder. Steeds weer wist hij zich 
door crisissituaties heen te worstelen. Het was voor 
hem: 'Luctor et emergo', ik worstel en kom boven. 
In het ziekenhuis was hij bekend b11 iedereen, want 
het ziekenhuis in en uit wisselden elkaar steeds weer 
af. 

Z11n werk bij de Twentse Weg en Waterbouw was zi1n 
lust en zijn leven. Toen hij door omstandigheden 
vroegtijdig uit het arbeidsproces moest stappen bleef 
hij op kantoor toch een vertrouwde verschijnin°g. Als 
grote regelaar maar ook redenaar, was hij voorzitter 
van de personeelsvereniging en de grote animator van 
het personeelsblad. Hij was iemand met een uitge
sproken eigen mening, soms bij het eigenwijze af. 
Als hij ergens bij was, dan was hij bijna ook direkt 
voorzitter. Het laatste 1aar verslechterde hij ziender
ogen. Zijn rondritjes door de Twentse mooie natuur 
alsook zijn 1aar1ijkse vakantie naar !talie, waar hij ruim 
dertig jaar lang in hetzelfde hotel geweest was en 
waardoor hij zelfs van de plaatselijke gemeenschap 
een onderscheiding had gekregen, moest langzamer
hand worden prijsgegeven. 
De laatste opname m het ziekenhuis kon hij de rnoed 
en de kracht niet meer opbrengen. H11 was te moe 
om nog te vechten en is hij in het bijzijn van zijn dier
baren vredig ingeslapen. 
Moge hij nu, bevrijd van alle benauwdheid, in vrede 
rusten bij God z11n Schepper. 

Rust in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die 
wij mochten ondervinden tijdens de ziekte en na het 
overlijden van m11n man, onze vader en opa, zeggen 
w11 u hartelijk dank. 
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