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Dankbaar gedenken wij 

HENDRIKA BERENDINA 
MARIA ALBERS 

weduwe van 
JOHANN HEINRICH SCHADÉ 

Geboren te Enschede 20 dec. 1904. 
Overleden, gesterkt door de Sacra

menten der zieken, op 5 januari 1989 
in 't Kleyne Vaert. We deden haar 

uitgeleide na de Eucharistie in de 
St.Jozefkerk op 9 januari. Daarna 

volgde de crematieplechtigheid 
te Usselo. 

t 
Geboren in een groot gezin, leerde 

ze van jongsaf aan, zorg te dragen 
voor anderen. - Heel begrijpelijk dat, 
toen ze eind 1962 haar man verloor, 
zij zich weer meer ging richten op 
haar familie, bijzonder op haar zus 
Ger. Toen deze in 't Kleyne Vaert 
werd opgenomen, was het tante Rika 
die haar 5 jaar lang elke dag bezocht. 

De dit~sdagmiddag was haar heilig. 
Dan ging ze naar de ouderen-soos in 
het Vosta-gebouw. Daar trof ze haar 

goede bekenden en deea ze mee met 
de aktiviteiten. Heel veel jaren was 
dit haar grote ontspanning. 

TANTE RIKA is altijd Jozefparochi
ane geweest. Het grootste deel van 
de geschiedenis van de parochie 
heeft ze heel bewust meegemaakt, 
ook de tijd dat de kerk 's-zondags tot 
onder de toren bezet was. Toen het 
kerkgebouw 10 jaar geleden gevaar 
liep, kwam ze met veel anderen in 
het geweer. 

Augustus 1988 werd ze ziek, waar
door het spreken haar onmogelijk 
werd. Dit maakte haar vaak verdrie
tig. Maar de hartelijke . verzorgmg in 
het ziekenhuis en 't Kleyne Vaert 
maakte veel goed. Toen ze, omringd 
door haar dierbaren, de Sacramenten 
ontving, was dit de bekroning van een 
lang leven in liefde en geloof. 

Nu zal God haar vertrouwen 
niet beschamen! 

We danken allen hartelijk, die met 
tante Rika meeleefden tijdens haar 
ziekte en ons hun deelneming betuig
den na haar overlijden en uitvaart. 

Oe Familie. 


