
Een blijvende gedachtenis aan 

Stien Schuurman - Velthof 
echtgenote van Gerard Schuurman 

Zij is geboren te Albergen op 15 februari 
1941. Gesterkt door de sacramenten van de 
Zieken is zij temidden van haar gezin thuis 

overleden op 24 september 1998. Na haar uitvaan 
ten afscheid in de Sr. Pancratiuskerk te Albergen heb
ben we haar lichaam re ruste gelegd op het parochie
kerkhof aldaar. 

"Een moeder kr_ijg je voor niks, maar ze is ongeveer je 
duurste bezie. Daar denken wij nooit aan totdat ze 
voorgoed is heengegaan!" 
Wie was Stien Scltuurman - Vdrhof voor ons en war 
berekent ze voor ons? 
Als echrgenorc en moeder was ze de spil in haar 
gezin: zorgzaam, attent in de kleine dingen die het 
fevcn zo aangenaam maken, hartelijk en meelevend 
met ons aller wel en wee. Ze had een goede band met 
Rob en Erna maar ook zeker mee Anita en Gerard en 
ze was heel gek met haar drie kleinkinderen Maick, 
Joyce en Britt en dacht altijd eerst aan een ander, dan 
pas aan zichzelf. Ze kon genieten van her winkelen 
zater~ met Erna. Ze hield van dieren, van planten 
en bloemen, en ze wist met een bloemetje sfeer re 
schep~n in huis. Tuinieren was een hobby van haar, 
en ze ficrsre en wandelde graag in de natuur. Als ze 
van vakantie uit Limburg thuis-kwam bracht ze altiid 
een hele verzameling stenen en keien mee naar hu,s. 
Ze leefde erg gezond, zeer milieu bewust en iedere 

weck ging ze rrouw naar de gym om haar conditie te 
bewaren. Ze had een opgewekt en vrolijk karakter, 
had veel vriendinnen en kennissen en ze was heel 
attent bij bijzondere gebeurtenissen. En als ze vernam 
dat een van haar kennissen voor controle naar de 
dokter moest, dan informeerde ze altijd belangstel
lend hoe her was. 
Ze was een zeer gelovige vrouw en ze had een grote 
verering voor Maria; wat heeft ze in april 1997 nog 
genoten van een reis naar Lourdes met Gerard en 
haar zussen. In haar geloof heeft ze ook de kracht 
gevonden om zelfs tijdens haar ziekte nog andere 
mensen op te beuren; zelfbeklag kende ze niet, wel 
worstelde ze met de vraag' waarom .... en hoc kan dit? 
Veel te vroeg hebben wc als gezin afscheid moeren 
nemen van deze lieve, zo~me vrouw, moeder en 
oma: moe gestreden waren haar laatste woorden een 
half uur voor haar overlijden tot ons:" Ik kan niet 
meer, ik goa hen, dank je wel en ajuus allemoal. • 
In gelovig vertrouwen, waarin zij ons zO overtuigend 
is voorgegaan, geven wij haar leven uit onze handen 
in de handen van de levende God opdat zij in vrede 
mag voonleven bij Hem. 

Voor uw bezoekjes, vele bloemen e.d. aan haar 
gebracht tijdens haar ziekte, gestuurde kaarten en 
bloemen e.d. en voor uw medeleven met ons na haar 
overlijden, zeggen wij u oprecht dank. 

Albergen, september 1998 
Floris Radewijnscraat 22. 
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