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Ter herinnering aan mijn lieve man en onze 

dierbare vader en opa 

Bernardus Johannes Schulte 

Hij werd geboren op 16 september 1925 te 
Noord-Deurningen. Op 9 november 1949 trad hij 
in het huwelijk met 

ANNIE SCHOLTEN. 

Na voorzien te zijn van het H. Sacrament der 
Zieken overleed hij nog vrij plotseling in de vroe
ge ochtend van 12 november 1993. Op 16 no
vember hebben wij tijdens de Uitvaartmis af
scheid van hem genomen en hem te ruste ge
legd op het parochiële kerkhof te Denekamp. 

Bets Schulte kende een arbeidzaam en zorg
zaam leven. Hij had een liefdevol huwelijk van 44 
jaar waaruit 6 kinderen zijn geboren. 
Veel zorg had hij voor zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen die hij met liefde omringde. 
Hij had een groot doorzettingsvermogen. Dat 
bleek wel uit zijn laatste levensjaren waarin hij 
zonder klagen zijn ongeneeslijke ziekte aan· 
vaardde. 

6 jaar geleden betrok hij samen met zijn vrouw 
een kleinere woning waarna hij intensiever is 
gaan leven. Hij genoot van de natuur en hield 
van dieren. Ook kon niemand tevergeefs een be
roep op hem doen voor een helpende hand. 
Met grote interesse volgde hij het dagelijkse ge
beuren van zijn kinderen en kleinkinderen. Toen 
een ongeneeslijke ziekte hem trof, voelde hij dat 
er geen mogelijkheid tot herstel was. Hij sprak er 
open over met zijn familie en aanvaardde zijn lot. 
Het gaf hem voldoening om alles nog te kunnen 
regelen. 
Omringd door zijn vrouw en kinderen ontving hij 
het H. Sacrament der Zieken in de volle overtui
ging opgenomen te worden in de liefde van de 
Heer, waarin hij diep geloofde. 
De dood kwam voor hem als een welkome gast. 
Lieve man, vader en opa bedankt voor al je zorg 
en liefde. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn dierbare man. onze vader en 
opa zeggen wij U oprechte dank. 

J. TH. A. SCHULTE-SCHOLTEN 
Kinderen en kleinkinderen 

Denekamp, 16 november 1993 
Boterbloemstraat 35 


