
Ter gedachtenis aan 

GERHARDUS BERNARDUS SCHURINK 
geboren 27 September 1927 te Losser en gesneuveld 
voor God en Vaderland nabij Wonosari op Java 
1 April 1949. Hlj ruste in Gods heilige vrede! 

Hij was een kind, na veel smekingen van God af
gebeden, als weleer in de oude dagen Samuël. En 
zoals die jongen door God van zijn vader en moeder 
werd opgeëist als profeet, om rust en vrede te be
waren in zijn land, werd ook Gerard bij zijn ouders 
waggeroepen. om voor God en Vadorland als sol
daat rust en orde te brengen in het vRrre Indonesië, 
God, Wiens raadsbesluiten ondoorgroridelijk zijn voor 
het kleine mensenverstand, vroeg niet enkel van hem 
twee of drie van ziJn jeugdjaren, Hij vroeg van hem 
zijn hele persoon! Moge zijn bloed, dat nabij Wor.o
sari Indonesische grond heeft gekleurd, een onder· 
pand zijn van de vrijheid dier volkeren. - De vrij
heid gaat sinds mensenheugenis steeds in het rood 
gekleed! -

Vader en moeder, met veel zorg hebt gij mij om
geven, opdat ik u waardig zou worden en uw stut 
en staf zou zijn in uw ouderdom. Het eerste heb ik 
volbracht : ik ben gevallen op het veld van eer voor 
de heilige zaak van vrijheid en vrede Het tweede 
zal ik volbrengen : m de Gemeenschap der Heiligen 
ben ik u meer nabij dan ik als levende kon zijn en 
kinderliefde blijft bestaan in het andere levon . 

Vader en moeder, ween niet over uw kind, dat 
met zijn bloed een plaats vero~erde bij God ! 

Vrienden en bekenden, bidt met mijn ouders een 
gebedje voor mij en voor de volken, voor wier vrij
heid ik snijdend viel ; ik bid voor u bij God ! 

Gebed: Heer, geef Gerard de eeuwiçio rust én uw 
glorielichl overatrale uw strijder. Door Christus onzen 
Heer. 

J. Loohuis, koster, Oldenzaal. 


