


Met veel liefde en dankbaarheid blijven we 
denken aan 

Elisabeth Geertruida Johanna 
Schunselaar • Geerlings 

Ellen 

echtgenote van Gerhard Schunselaar. Geboren te 
Oldenzaal op 25 augustus 1957. Op 22 april 2012 te 
Losser overleden. 

Na de MAVO volgde Ellen de Kleuterleidstersopleiding 
in Enschede. In de schoolvakanties werkte ze 
bij Jamin en als 19-jarige was ze daar al cheffin. 
Kenmerkend was haar dienstbare instelling. Na het 
behalen van de Akte voor kleuterleidster, slaagde ze 
voor de Hoofdakte. 

In die tijd leerde ze Gerhard kennen.Ze waren toen 
vrijwilliger en bestuurslid van het jongerencentrum 
'De Bijenkorf' in Enschede. Omdat het in die tijd 
moeilijk was een baan te vinden in het onderwijs, 
ging ze werken bij 'Het Kompas' in Enschede 
als coördinator van de peuterspeelzaal en het 
kinderwerk.Echter, haar hart lag bij het onderwijs 
en ze was dolgelukkig dat ze in 1979 aan de 
slag kon op de kleuterafdeling van 'De Marke' in 
Losser. Eerst als leidster, dan als hoofdleidster en 
vervolgens als adjunct-directeur. 

Een enorme tegenslag kreeg ze te verwerken door 
het overlijden van haar vader in 1981. Een klap 
die ze eigenlijk nooit goed te boven is gekomen. 
In 1982 trouwde ze met Gerhard. De bruiloft, 
waar ze nog regelmatig over sprak, werd, o.a. 
door de aanwezigheid van haar kleuters, een 
onvergetelijke dag. 

In 2010 eindigde de loopbaan van El len en kon ze 
zich samen met Gerhard oriënteren op een nieuwe 
fase in haar leven. Deze was helaas van korte 
duur. Tot onze verbijstering is Ellen zondag 22 
apri l jl. plotsel ing overleden, 54 jaar jong. In onze 
herinnering blijft Ellen een liefdevol en hartelijk 
persoon. 

Ze had een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en trad 
door haar bescheidenheid nooit op de voorgrond. De 
band met moeder en zus is altijd hecht gebleven. 
De wederzijdse, innige verbondenheid met Gerhard 
was, voor iedereen die hen kenden, voelbaar. 

We zijn haar heel dankbaar voor alles wat ze voor ons 
heeft betekend. 

Mede namens moeder Geertings en zus Albertine dank 
ik u hartelijk voor het medeleven. 

Gerhard Schunselaar 




