
Als dankbare herinnering aan 
JOHANNA MARIA GRADA DAMINK 

echtgenote van 
JOSEPH THEODOR SCHADé 

Geboren te Losser 12 maart 1903, is 
~ zij, na het ontvangen van het Sacra

ment der zieken, overleden in het 
Stadsmatenziekenhuis te Enschede, 

op 14 augustus 1981 . 

Als een blijmoedige, toegewijde en 
zeer zorgvolle echtgenote, moeder en 
oma zal zij bij ons blijven voortleven 
en zullen wij dankbare herinneringen 
aan haar bewaren . 

Zij kon terugzien op een welbesteed 
leven, waarin het gezin centraal stond. 

In een zeer gelukkig huwelijk heeft 
zij vele jaren mogen samenleven met 
haar man. Beide hebben zij met een 
grote goedheid en opoffering zich in
gezet voor de toekomst en het geluk 
van hun kinderen en kleinkinderen . 
Dankbaar en trots was zij op de hech
te band en de goede verstandhouding 
met hen en voor een goede huiselijke 
sfeer en gezelligheid had z.ij 
alles over. 
Over haar eigen lichamelijke gezond

heid die de laatste tijd veel te wensen 
over liet, klaagde ze niet. Integendeel, 

met een sterke wilskracht heeft ze dat 
verwerkt en met een zichzelf-uitscha
kelende vanzelfsprekendheid legde zij 
thuis een enorme zorg en bijzondere 
attentie aan de dag, voor haar reeds 
vele jaren zieke zus Marie. Niets was 
haar daarvoor teveel. 

Wij zijn dankbaar voor alles wat zij 
voor ons betekend heeft ; voor alle 
goedheid en liefde, die van haar uit
gingen, voor de vele jaren dat we haar 
in ons midden mochten hebben. 
Met haar geloven wij , dat sterven hier 
enkel een doorgang betekend naar 'n 
eeuwige vreugde bij God, op Wie zij 
steeds al haar hoop gevestigd had ; 
in gebed haar kracht haalde en steun 
zocht. - In dit geloof ook willen wij 
haar vr,ij-plotseling heengaan probe
ren te aanvaarden en vertrouwen wij 
haar toe aan onze algoede Vader, die 
ons een weerzien en 'n altijdblijvend 
geluk gegarandeerd heeft. 

MOGE ZIJ RUSTEN IN VREDE! 

Voor Uw blijken van meeleven, t.ijdens 
de ziekte en na 't overlijden van onze 
dierbare echtgenote en zorgvolle moe
der, oma en zus, betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

Familie Schadé 


