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Dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS JOHANNES SCHURINK 

echtgenoot van 
Aflna Maria Johanna Takkenberg 

Geboren te Enschede op5november1914. 
Overleden, gesterkt door het Sacrament 
der Zieken, op 26 mei 1992 in het Medisch 
Spectrum Twente. De uitvaartdienst was op 
1 juni d.a.v. in de St. Jakobuskerk te En
schede. Hij werd te ruste gelegd op de Wes
terbegraafplaats. 

Harrie Schurink is een goede echtgenoot 
geweest voor Fime. Samen met haar is hij 
Jarenlang erg zorgzaam geweest voor het 
gezin van 4 kinderen. Ook hielp hij mee het 
thuis gezellig te maken. Geen wonder dat 
men graag op bezoek kwam: op verjaarda
gen, op feesten als Sinterklaas en Kerstmis. 
Dan, maar ook de andere dagen van het 
jaar, vielen zijn opgeruimde karakter op, 
zijn spitse humor en zijn positieve instelling. 
Mooie herinneringen zijn er ook aan de 
's zondagse uitstapjes, en de fijne opvang 
's avonds toen de kinderen er zelf op uit 
trokken. Later breidde hij zijn vindingrijk
heid ook uit naar de 7 kleinkinderen. 
Harrie Schurink is tot zijn 60e werkzaam 
geweest als filiaalhouder, altijd in dezelfde 

lederwarenzaak, hetgeen op zich veelzeg
gend is. Hij hield van degelijkheid en een
voud en de vele kontakten met mensen ble
ven ook daarna zoveel mogelijk intakt. 
Met zijn gezin wonend aan de Burgemees
terstraat, is hij alllJd Jakobusparochiaan ge
weest. En hij bleef het, ook toen ze 25 jaar 
geleden verhuisden naar de Dulderbrink. 
Zo is hij 52 jaar lid geweest van het Jakobus
koor, waarvan lange tijd als penningmees
ter en voorzitter. In 1987 werd hij begiftigd 
met de pauselijke onderscheiding Bene Me
ranti. Leuke teksten schreef hij voor de jaar
lijkse Ceciliafeesten. Ook heeft hij meer
dere revues gemaakt voor andere 
gezelschappen. 
De laatste jaren deed zijn leeftijd zich voe
len: het lopen en zien werden minder, auto
rijden ging niet meer. Toch was zijn heen
gaan geheel onverwacht. Moge God hem 
nu belonen voor al het goede en hem opne
men in Zijn heerlijkheid. 

"Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, 
toch zijn wij één, zij zingend voor de troon, 
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. 

Alleluja, Alleluja." 

(G.v.L. 539,4) 

A.M. J. Schurink-Takkenberg 
kinderen en kleinkinderen 

Enschede, juni 1992 


