
W11 bedanken u voor het medeleven, betoond na het over
h1den van onze moeder. schoonmoeder, oma en om1. 

Hermien en Jos 
Chantal en Jan 

Lotto, Tara 
Elle11e11Arno 

Anna en Bert 
Boyd 
Nigel 



In dankbare en l1cfdevollo herinnering aan 

Leida Schoordijk-Hanterink 
smds 15 me• 1973weduwe van JOOi> s,huord ~ 

• 9 1uh 1930 t 24 november 2009 

Ma bracht de meeste 01d door met de mensen om wie ze het 
meest gal, tegel11kert11d was ze begripvol en eerh1k naar 
anderen 
Geboren is 1e aan de Oldenzaalsestraat, waar ze samen met 
haar zus, onze tante Gradv. opgroeide en hier een liefdevol
le en onbezorgde penode van haar leven heeft gekend 
Ze was creaoef en op JOnge leeftiJd omdtktB ze dat ze haar 
draai kon vinden m het maken en verstellen van kledmg 
Haar kennis en doorzemngsvermogen hebben ervoor 
gezorgd dat ze 1n het bez~ kwam van het diploma en ze 11ch 
coupeusolerares mocht noemen. Menigeen in losser wist 
haar te vinden en maakte vervolgens mooie sier met de kle
ding of de gord11nen die door haar werden gemaakt 
Op ach1entwint19 1arige leef111d trouwde zo met Joop 
Schoord11k Samen woonden ze aan de L11s1erbesstraat In 
deze, knusse. met al te grote woning breide ze haar werk
zaamheden uit Samen met Joop kreeg ze twee prachoge 
dochters Hermien die werd geboren 1n 1959 en Anna die 
drie 1aar later kwam, m 1962 
Het was haar met gegund om samen met Joop. dootte gaan. 
op de voor zo velen van ons vanzolfsprokondo manier. In mei 
1973 overleed haar man. Voor de plotsehng alleenstaande 
moeder braken er moe1h1ke t11den aan Het verdriet, het 
opvoeden van haar twee dochters. de nood1akeh1k hu1shou
deh1ke werk1aamheden, haar werk, alles moest ineens door 
haar worden verwerkt en op een andere manier worden 
ingevuld Er werd nu opnieuw een beroep gedaan op haar 
noo• nalatende doorzen1ngsvermogen. Samen met haar zus 

en zwager Gradv en Frans, waar ze veel steun aan heeh 
gehad. heeft ze deze periode voortrellelojk weten op te los
sen Ook heeft ze tal van leuke momenten gekend in haar 
leven. Met veel plezier vertelde ze over de penode doe ze 
doorbracht met haar vroendonnen Annelies en Grady 
Het was een gezellige boel wanneer op veqaardagen to11n 
de iate uurt1es verhalen van vroeger werden verteld Op 
vakanue gaan was 1e1s wat ze geweldig vond. Ook was hot 
voor haar een undag1ng om van haar tuin iets ontzenends 
moois te ma ken 
De geboorte van haar klein· en achter kleinkinderen hebben 
ervoor kunnen zorgen dat de glunlach regelmaug op haar 
gezicht te v nden was Na een gezenoge logeerpam1 bit oma. 
waar verse br0001es werden gebakken. was het voor hen 
ah•icf weer spannend of er voor het ontbi11 al een drop1e 
genuttigd kon worden 
Ma was met iemand doe graag op de voorgrond trad Ze was 
klem van woorden maar groot van hart. Omstandigheden 
hebben er toe geleid dat ze haar eigen vertrouwde omgev1no 
aan de Li1sterbesstraat moest verlaten Ze verhuisde met 
P•Jn 1n het hart naar haar appartement1e aan de Leunnkshof 
Ook hier heeft ze nog een periode van ruim vier 1aar met veel 
plezier gewoond 
In 1un1 2009 werd b11 hur een ongenesel11ke 11ekte gecon
stateerd Deze mobrslag werd door haar. op haar eigen 
w11ze. verwem en geaccepteerd Langzaam verlieten de 
krachten haar lichaam Woensdag 18 november on!Vlng z11 
het Ho1hg Sacrament van de Zieken. Op dinsdag 24 novem· 
ber vroeg m de ochtend is 2111n het b11z11n van haar doch1ors 
rustig ingeslapen 
We 1110 dankbaar en bh1 dat z11 ome toegew11de moeder. 
zorgzame oma en bovenal trotse overgrootmoeder mocht 
z11n We hebben nu geaccepteerd 'ets moois te moeten ver
liezen Verfoezen os beter. dan dat 1e het nooot hebt gehad 


