
Dankbaar blijven wij gedenken 

PIET SCHUU RMANS 

echtgenoot van 

MIENTJE VAN DEN BOS 

Hij werd geboren in Den Dungen op 10 de
cember 1914. Hij overleed plotseling te 
Boxtel op 1 oktober 1983. Vanuit de St. 
Petruskerk hebben we hem ten grave gedra
gen op 5 oktober d.a.v. 

Gods wil is ondoorgrondelijk. Plotseling, in 
de vroege morgen, werd Piet weggerukt van 
zijn vrouw Mientje, met wie hij zo sterk 
verbonden was. Ruim veertig jaren heeft hij 
haar zijn liefde en trouw geschonken. Zij 
voelde zich wel eens machteloos, als hij het 
benauwd had en pijn had en zij er niets aan 
kon doen. 
Piet had een sterke wil; hij kon genieten van 
de goede kanten van het leven, maar in zijn 
hart was hij een ernstige man met een sterk 
plichtsbesef en een groot verantwoordelijk
heidsgevoel. 
Zijn geloof was echt, zonder franje, en hij 
leefde er ook naar. Kwam hij in Den Bosch, 
dan bracht hij meestal een bezoek aan de 
Lieve Vrouw in de Kathedraal. 

Veel mensen in Boxtel kenden hem en 
mochten hem graag, omdat hij zo gemoede
lijk was en voor iedereen klaar stond. Ook 
de moeilijke oorlogsjaren zijn aan hem niet 
ongemerkt voorbijgegaan. De laatste jaren 
kwamen de herinneringen daaraan bij hem 
sterk naar boven. 
Vorig jaar werd Piet in het ziekenhuis op
genomen, maar hij kwam er weer bovenop. 
Zo is hij toch onverwacht overleden, of
schoon ieder wist dat het kon gebeuren. 
De gedachte dat hij nu bij God volkomen 
rust en vrede heeft gevonden is voor ons een 
troost. Wij blijven hem gedenken. 
Mijn lieve vrouw, die mij nog niet kan mis
sen, dank voor al les. 
Dierbare familie, sta Mientje bij in deze voor 
haar zo moeilijke tijd. Bedenk steeds dat 
God altijd kracht naar kruis geeft en we dus 
tenvolle op Hem kunnen vertrouwen. Laten 
we allen verenigd blijven in gebed. 

Voor uw belangstelling en meeleven bij het 
overlijden van mijn man dank ik U hartelijk. 

W.M. Schuurmans - van den Bos. 


