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FRANCISCUS JOACHIM TER SCHURE 
die 15 ,rril ~ 7 '"i • d • r" 
Aà..r."a:-.... t:u.Jk 'h..a IHJ '"''"" J "1 ,dmill'" . or~ 
stc-md '"'m het JO:erk 'IO.n z11n ud ers over 1.-. 
:i"m" •. Maar 0..od beachlkt nov immer over 
h;,: were.dbcstel en roept icd re n np oen be· 
paald» plaats m hel leven. De cns1st Jd liet 
zich dutde IJk voelen. Dot ouders gmgen ruston. 
Frar.s zocht ander .•:erk 
Jaccb Sm11 .ut Lo811er wees hem do weg naar 
paste : C v. Amer· n11en, waar tui kostor werd. 
z: n •:.-~fr maM ook echt z"n hobby. Alles liet 
b.lJ er vC>Cr sta•n er '.'as aleer en uirg in de 
paroch1ekerlc: docr ztJn 1 "'·~dmg. 
H11 zxht n1c1 lloen werk m Li'>Bser. hiJ vond 
er u '• iemand In de pa11or10 die '"cl met 
1 ~a. ,e! en leed wilde deJen BERENDINA 
MARGARETHA VASTERT. ~leer dan ZS Jaren 
hPtt,,- 1 z;· rht vc.IDracht 
r "'' "d, 33 ,aren kcster. En hoe? Punctueel 
en lul in do punt10• vet zerod. Daarna ÇJen<>OI 
h11 1 nren vou Z•Jn wt;>lvcrd1ende ru.st. 
De l~atst" zes maand n lco!do Frans zichtbaar 
weer op, w>nt h1J mocht hJdehJk weer kosteren 
Eer. korte ziekte m••kto vra1 snel .:m ook on
ver·11acht een oindo c~an dit kOStPraleven. 
ontvmg alle sacramentun. stier! 29 c~t >bor 1970 
in d~ vroege morçon. Krooçr 2 nov. in z1Jn pa
rochiekerk F.·on "gAwonA" ultw~.1rtmia, ioaJe htJ 
zelf gevraagd harl en daar na wilde h11 naar 
hui•: in Wolvi:ua boçroef zi1n ramiliA hem 2 nov. 
1970 op het R K. kArkhof. 

Heer <Jt:-ef Uw di1inaar de oêuwiqe rust. 

Drul:: de Lange, Lo•ser 

Voor uw deelneming bi· het verhes 
van mi)n geliefde man en onze zwa. 
g er er. broer ziin wij U 7eer dank. 
baar. 

B. M. ter Schure-Vastert 
Familie Vaslert 
Familie ter Schut e 

Losser, 2 november 1970 


