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Moge in Uw herinnering en gebeden 

bl1jH'n voortleven 
J OHANXES HE::\'DRIK l 'S SCH"l~INK 

echtgenoot van 
Catharina Veroni<'a Gras 

Hij werd geboren op 22 september 1907 
in De Lutte. Tijdens zijn ziekte werd hij 
gesterkt met de H.H. Sacramenten der 
zieken en op 18 augustus 1982 gaf hij, 
moegestreden, zich aan z 'jn Schepper te
rug in De Lutte. Daar werd hij op 21 au-

gustus d.a.v. op het R.K. kerkhof 
begraven. 

Met dankbaarheid denken wij terug aan 
mijn man, onze zorgzame vader en groot
vader die van ons is heengegaan. Hij was 
•n eenvoudig en gelovig mens, goed voor 
vrouw en kinderen. Hij was bezorgd voor 
het geluk van zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen Zeer erkentelijk zijn we 
vader voor het keihard en onvermoeibaar 
zwoegen, dat ons in staat stelde onze weg 
in 't leven te vinden. Geen opoffering was 
hem daarbij te veel. Het leven was hem 
erg dierbaar en daarom was zijn ziekte 
een zware beproeving. In zijn laatste 
uren was God zijn grote steun. Vader zal 
in onze herinnering blijven voortleven al::; 
iemand met grote liefde voor de natuur, 

zijn tuin was zijn trots. We zullen vader 
erg missen, maar steun vinden in het ge
loof. Dat hij voor alles wat hij voor ons 
gedaan en betekend heeft beloond zal 
worden door onze Hemelse Vader. Aan 
<!.9 jaar met zijn lieve vrouw lief en leed 
gedeeld te hebben is nu een einde geko
men. Maar juist nu ben ik vanuit de He
.nel dichter bij je dan ooit. Treur niet om 
mij, wij hebben het goed gehad samen. 

Mijn vrouw en kinderen wil ik danken 
voor de goede zorgen en verpleging tij
dens mijn langdurige ziekte. Het was 
voor mij tijd terug te gaan naar onze 
Schepper. Tot ziens in het Hemelse Va
derhuis. 

Voor Uw blijken van medeleven en deel
neming en de laatste eer aan hem bewe
zen, betuigen wij U onze oprechte dank. 

C. V. Schurink-Gras 
Femie en Hennie 
Annie en Henk 
Jan en Rikie 
Marietje en Gerrit 

en kleinkinderen 
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