
Dankbaar gedenken wij 

Johan Schuttenbeld 

Hij werd 28 oktober 1923 te Enter geboren en door 
de doop opgenomen in de H. Kerk 
In 1960 verbond hij zich vocx het leven met Maria 
Vogelzang . Na 35 jaar gelukkig hLM'elijk overleed 
hij, gesterkt door het sacrament der zieken. 1n het 
·canmore Hosprtar 1n Canada. op 29 april 1995.Na 
een gemeenschappelijke Eucharistieviering heb
ben we de 6e mei d.a. v. afscheid van hem genomen 
en hem te rusten gelegd op het r. k. kerkhof te Enter 
in gelovige zekerheid dat de Heer ook hem heeft 
geroepen om eeLt>Nig te leven. 

Met Johan gaat iemand van ons heen die zich door 
zijn manier van leven en omgaan met de mensen 
heel veel vrienden heeft verworven. Ze g ingengraag 
bij hem op bezoek en werden altijd door Johan en 
zijn vrouw hartelijk ontvangen Opgegroeid in een 
gezin van tien kinderen, 7 broers en 3 zussen, is 
Johan de vierde broer die nu van ons heengaat. Het 
leven heeft hem niet gevrijwaard van pech en tegen
slagen waarbij hij veel verdriet heeft moeten leren 
verwerken . Maar ondanks al die problemen en 
zorgen ging hij er niet onder gebukt daarbij werd hij 
rijkelijk gesteund door Zijn gelovige levenshouding 
en de altijd aanwezige trouwen hulp van Marie en de 
kinderen Zijn liefde vocx de kinderen bleek tevens uit 
zijn wens nog graag weer de reis te maken naar 

Canada ondanks de kwaal die hij droeg. Het werd 
zijn laatste reis. Na een liefdevolle verzorging en 
veel meeleven in het hospitaal aldaar overleed hij, 
bijgestaan door zijn vroLM' en dochter, met een blik 
op zijn geliefde bergen. de "Three Sisters' , in volko
men overgave aan God. 
Dierbare man, pa en opa, ondanks de pijn en leegte 
die je nalaat zijn we je dankbaar voor alles wat we 
el<aar 1n liefde hebben kunnen geven. Moge de 
goede God je nu de vrede en de rust geven die 
wehier nooit vinden. Hartelijk dank vocx alles. H. 
Maria, H. Antonius, wees onze vocxspraak. 

DANKBETUIGING 

Voor uw bl!Jken van medeleven, die wij mochten 
ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vaderen opa, betui
gen wij u langs deze weg onze oprechte dank. 

Enter, mei 1995. 

Marie Schuttenbeld-Vogelzang 
Kinderen en kleinkinderen 


