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TER VROME GEDACHTENIS AAN 

Johanna Jo sep hina Vrijkorte 
echtgenote van 

BERNARD SCHASFOORT 

Zij werd 1 maart 1881 te Rossum geboren. Na een 
langdurige, maar geduldig gedragen ziekte, meermalen 
gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk, overleed 
zij te Nd.-Berghuizen, gem. Losser, op 10 febr. 1947. 
Haar uitvaart en begrafenis vonden plaats te Oldenzaal 

op 14 februari d.a.v. 

De vlam van het levenslicht verzwakte zienderogen en 
er was geen menselijke redding mogelijk. Zij zag zo 
goed in dat God jarenlang haar ziekbed gemaakt had 
tot een middel om af te sterven aan alle wereldse 
genoegens, om zo steeds meer te gaan leven voor 
Hem, die :iij, naar wij hopen, nu in eeuwigheid ziet, 
van aanzien tot aanzien. 

Zij heeft zich geofferd voo:c. haar echtgenoot en kinderen. 
Hun zorgen waren haar zorgen. Hun geluk, haar geluk. 
Zij vergat haar lijden als zij sprak over haar kinderen. 
En zij hebben tijdens haar bijna 10-jarige ziekte ge
toond moeders zorg te hebben gewaardeerd door hun 
lierdevolle toewijding. 
Vooral Jo zal door Moeder niet vergeten worden voor 
haar onbaatzuchtige hulp dag en nacht. 

Mijn beste echtgenoot en kinderen, God zegene u, 
bescherme u. Ik reken op u w gebeden. 
0.L. Vrouw van A ltijddurende Bijstand, bid voor haar. 
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IN DE VREDE VAN CHRISTUS 

TER DANKBARE HERINNERING AAN 

BERNARD SCHASFOO R T 
weduwnaar van 

JOHANNA JOSEPHINA VR[JKORTE 

Hij werd geboren in Losser op 12 september 1881. 
Na een gelukkige oude dag stierf hij op 4 maart 1967. 
Zijn kinderen hebben hun vader • na een viering van 
de Eucharistie • uitgeleide gedaan en begraven op het 
r.-k. kerkhof te Oldenzaal. Hij leeft nu met Christus 

in de heerlijkheid van de Vader. 

Daags voor zondag Laetare, waarop de Kerk ons 
oproepr met blij verlangen uit te zien naar her Pasen 
van de Heer: zijn doorgang van dood naar verheer
lijking, volgde hij de Christus in zijn dood, om met 
Htm verheerlijkt te worden. 

Ofschoon reeds meerdere jaren zwak van gezondheid, heeft 
hij een lange levensavond gekend. Wonend bij een 
van zijn dochters, bij wie hij een liefdevolle verzorging 
genoot in gezondheid en ziekte, volgde hij met belang
stelling het wel en wee van kinderen en kleinkinderen. 
Vroom van inborst, eenvoudig van hart, dankbaar dat 
hem zovele jaren waren gegeven, ging hij heen temid
den van zijn dierbaren, die vader wel zullen missen, 
maar weten dat hij nu gelukkig leeft bij God. 
En moge eenieder, die hem heeft gekend en dit 
gedachtenisplaatje leest, hem gedenken in een kort 
gebed en hem niet vergeren bij de viering van de 
Eucharistie. 

"Zo hopen wij eens tezamen voor altijd bij de H eer 
te zijn". (1 Tess. 4, 17) 


