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Tcrdicroare nagedachtenis aan 

JOHANNA MARIA SCHURINK 

echtgenoee van 

HERMANNUS GERARDUS HUTIEN 

Zij werd geboren op lS januari 1922 en is vooaien v111 
de Sacramenten der Zieken ovcrle<len op 16 januari 
1987. Wij hebben haar ter Nste gelegd op het kerkhof te 
Rossum. 0.ar wacht zij op de verrijzenis . 

••• 
Het was alsof de wereld even stil stond, toen het bericht 
kwam dat moeder zou gaan sterven. De vorige dag nog 
vol levenslust en plannen malcend voor de teNgltecr uit 
het ziekenhuis en dan plotseling het uitvallen van elk 
contact, geen woord, geen gebaar meer met elkaar 
kunnen wisselen. Het zich moeten neerleggen bij het 
onvermijdelijke. Al is haar lichaam niet bij ons aanwc:2ig, 
haar geest blijft onste.tfelijk bij ons leven. Al haar liefde 
en zorg heeft deze begaafde vrouw gegeven aan haar man 
en kinderen. Voor zich zelf vroeg ze wc:inig. Ruateloot 
was ze bezig zorgend voor huishouding en bedrijf. Haar 
grote zin voor humor maakte van haar een levenslustig 

mens voor ie<lereen prettig in de omgang. Van Ull een 
diep geworteld geloof in God verstond zij de kunst om 
elke levenssituatie nuchter onder ogen te zien en zich te 
schikken in Gods beslissingen over het leven. Zij leefde 
mee met de Kerk en vond steun en kracht in het gebed. 
Liefde voor haar man en kinderen had bij haar het laatste 
woon!. We zullen haar missen. In het bock van haar 
leven zullen wc nog vaak lezen en daarin de weg kunnen 
ontdelclten die naar onze toekomst voert. 

Lieve man en kinderen, lrCUr niet al te zeer CNct mij. Er 
is een weerzien bij God. Bewaar de liefde die ons aan 
elkaar bood. Zij is stcdccr dan de dood. Van uit de hemel 
blijf ik jullie voorspreekster. In het gebe<I zullen we 
samen zijl. 

Mari4 MlHMr VOIIA/tijddurcNk Bijstand. Bid voor ons. 

De familie Hutten dankt U allen voor het medeleven bij 
het zo onverwacht overlijden van mijn lieve vrouw en 
onze zorgzame moeder. 




