
Een dankbare herinnering aan 

Johannes Gerardus Schröder 
Ridder •n de Order van Oranie Nassau 

echtgenoot van Gesiena Maria Hofsté 

Hij werd geboren 1 januari 1919 te Lattrop. 
Na voorzien te zijn van de H. Sacramenten 
der Zieken is hij overleden op 6 november 
1993 te Tubbergen, waar hij op 10 november 
begraven werd op het parochiële kerkhof. 

Pa is er niet meer. Een zorgzame man, vader, 
schoonvader en lieve opa, maar bovenal een 
vriend, een kameraad waar je volledig op kon 
vertrouwen. Altijd een luisterend oor, je altijd 
bijstaand in woord en daad. 'Politie Schröder• 
zo werd je door velen genoemd. Je was een 
zeer sociaal voelend mens, die voor iedereen 
klaarstond. Nooit werd er een tevergeefs 
beroep op je gedaan. De hechte familieband 
zag je als een grote rijkdom. Intens kon je 
genieten als de kleinkinderen er waren. Ruim 
43 jaar was je voor ma een steun en toever
laat. Samen konden jullie urenlang fietsen 
door en genieten van de natuur. Samen 
's avonds dobbelen of kaarten. Samen ge
nieten van de Paardesport. Je was blij en 

opgelucht toen jullie je woning aan de Willem 
Alexanderhof konden betrekken. "Wie wöt ok 
nen dag oalder 1e wet nooit wat er kan 
gebeur'n, wat möt wie dan met zo'n groot 
hoes•, waren jouw woorden, niet wetende 
dat het zo gauw bewaarheid zou worden. De 
laatste jaren waren zeker niet gemakkelijk. 
Veel pijn en verdriet heb je gehad als je weer 
moest worden opgenorr:en in het ziekenhuis. 
Soms was het ook moeilijk te aanvaarden. 
Maar saMen met ma en je rotsvaste geloof in 
God heb ie deze strijd volbracht, wat was je 
bi •J en opgelucht toen je de "Sacramenten der 
Zieken• had ontvangen, om daarna thuis de 
laatste dagen met een bewonderenswaardig 
goed humeur af te sluiten. Wij geloven en 
vertrouwen dat God hem tot zich heeft geno
men. Dat de Heer hem de eeuwige rust en 
vrede schenkt. Pa, bedankt! 

Voor uw blijken van belangstelling die wij 
mochten ondervinden tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn lieve man, onze zorg
zame vader, schoonvader en opa, zeggen wij 
U hartelijk dank. 

G.M. Schröder-Hofsté 
Kinderen en kleinkinderen 


