
In dierbare na9edacht@n1s aan 

HERMANUS JOHANNES SCHULTE 
ec~fgenoot van 

ANNA MARIA VOPPEN 

Hij werd geboren te Denekamp 9 juni 19l9. Voorzien 
van het Sacrament der z1ekeri overleed hiJ te Oene
ko-np 3 november 1980. z.,n 9estorven l1chaom hebben 

wtJ 7 nove:-nbe, d.a.v. te ruste gelegd in het 
paroch eel kerkhof aldaar 

h de dagen dal w11 ke1keli1k de 9edachfenis vieren 
"a:"l hen die ons door de dood hebben verlaten, 
~ 1onk plotseling ook de roepstem van de Heer tot 
:Jn!e geliefde man en vader. De li1d van aardt leven 
b1eek voorbiJ en de êeuw19he1d ging voor hem begin
"e.1. Want: "Als ons aardse huis, ons lichaam, afge
broken wordt. heeft Cod een plaats bereid voor hen 
:li• He,y, liefhebben; door de dood wordt hel leven 
",el veranderd, mae niet ongedaan gemaakt''. Dat 
zijn enkele van de gedachten ud de Ldur91e voln de 
Kt!rk als z•f hier op ac.1rde afscheid l"leemt van haar 
tcindcren en heil begeleidt op de weg naar de eeuw•g
he1d, 

Ht?t valt en-; hard om dil afscheid Ie moeten nemen: 
wij hadden onze zorgzame m.ln en vader nog zo gr:.ag 
rneerdere jaren gegund, temidden van ons; en ook 
dat hij naar hartelust mocht genieten von de natuur 
die hem zo lief en vertrouwd was. Wij kunnen ons 
diep verheugen er:>ver dal hij ond~nks zijn z.iek-z11n 
zó in die natuur opging dat hel zijn leven verrijkte. 

Ongetwijfeld zol h;j d;eper over d;t olies hebben no
gedacht en er d> •?oren van de Schepper in hebben 
ontdekt. Die Schepper en Voder heelt h11 nu voor 
eeuwig gevonden. in een Landschap waar de zon 
nooit onder9a:al ell het leven niet verwelkt ot ver· 
bleekt. 

Met deze gedachten kunnen wij ons getroost voelen 
in de droefheid die ons is overvallen, in de leegte 
en het gemis welke zijn ontsta"n door zijn heengaan 
va:i ons. Blijven zal ook de hednnereng aan een lief
hebbende echtgenoot en voder d;e uch volledi9 in
tefte voorzover zijn krachten dd toelieten; een gevoel 
,,-an dankbaarheid ook om alles wol hij v:>or ons heeft 
beteltend; en dat was heel veel. 

Mijne geliefden, vooral mijn vrouw en kinderen, 1k ga 
jullie nu verlaten. Weest bedankt voor allei waf jul· 
lie voor mij hebben 9eda"'"· Ik lf'ei nu verder ln het 
eeuwige Licht en de Vrede Gods, daar wacht ilc. op 
jullie lol wij ~n God weer samen zijn. 
VJarfwel en tol v--ederz1ens , 

Heer, geef onze man en vader de eeuwige rust rn 
Uw Vrede, amen. 

V:>or Uw deelneming ondervonden na hel overlijden 
v.:>n onze beminde echtgenoot, vader, schoonvoder en 
opa betuigen wij U onze oprechte dank, 

Denekamp, november 1980 
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