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Een dankbare herinnering aan 

Gerrit Schurink 
die geboren werd op 3 juli 1915 

in Berghuizen. 
H11 was gehuwd met 

Anrue de Lange. 
Gesterkt door de Sacramenten der zie· 
ken stierf hlJ op 28 maart 1990. 
Op 31 maart 1990 werd hij, na een 
Eucharistieviering in de ManaGeboorte
kerk te Losser, ter ruste gelegd op het 
R.K. kerkhof aldaar. 

Nu we afscheid moeten nemen van 
een lieve man, vader en opa, zijn we 
bedroefd, maar ook dankbaar. 
Hij zal in ons voortleven zoals hij ge
leefd heeft temidden van ons : in zijn 
liefde voor zijn vrouw, zijn kinderen, 
klein· en achterkleinkinderen. 
Hij was een man die leefde voor de 
sport. Zo hield hij van het klootschie
ten. Hij beoefende zelf deze sport, 
maar ook als trainer zette hij zich daar· 
voor volledig in. En thuis was het zijn 
hobby om nieuwe kloten te maken. 

Verder was hij een groot schaatslief
hebber. Veel tijd heeft hij op de ijs
baan aoorgebracht, ook als ijsmeester. 
En tot het laatst bleef hij zich interes
seren voor alle takken van sport. 
Ook zijn werk in de staalconstructie 
heeft hij met hart en ziel verricht. 
Zo was hij een man die verknocht was 
aan het leven. Het was dan ook moei
lijk te accepteren, dat zijn krachten 
afnamen door de slopende ziekte, waar· 
aan hij sirids enkele jaren leed. Hij 
neelt er zich tot het laatst tegen ver· 
zet. In stilte heelt nij deze strijd alleen 
gestreden. 
En hij heeft, in het geloof, van waar
uit hij leefde, zijn leven nu bewust 
teruggegeven aan God, zijn Schepper. 
Zo willen we voor hem bidden, dat hij 
nu leven mag in de liefde en de vrede 
van God. 

Voor de blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond tijdens zijn ziekte 
en na het overlijden en voor uw aan. 
wezigheid bij zijn uitvaart, zijn wij u 
zeer dankbaar. 

Annie Schurink -de Lange 
kinderen, klein· en 
achterkleinkinderen. 


