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Ter dankbare herinnering aan 

HENDRIKA JOHANNA HOLTSLAG 
sedert 26 november 1986 weduwe van 
Johannes Reinirus Schoenaker 

Zij werd geboren op 4 augustus 191 1 te Hengelo (G.). 
Nadat zij het sacrament der stervenden had ontvangen, is 
zij overleden op 19 augustus 2000 te Vorden. Na de uit· 
vaart op 24 augustus 2000 in de Christus Koningkerk te 
Vorden, hebben wij haar te rusten gelegd op het kerkhof 
van Kranenburg. 

Mamma werd geboren als oudste dochter in een boeren· 
gezin dat verder bestond uit twee jongere zussen. Het 
gezin werd al vroeg getroffen door het overlijden van haar 
vader toen zij pas vier jaar oud was. 
Na de lagere schooltijd ging haar grootste wens, het wor
den van onderwijzeres. echter niet in vervulling, zij moest 
op haar twaalfde jaar zoals men dat noemde in betrekking 
en .diende" onder andere op 't Kervel in haar geboorte· 
plaats Hengelo. 
Zij leerde pappa kennen, trouwde met hem en ging 
wonen in zijn ouderlijk huis in Linde bij Vorden. Met haar 
huwelijk nam zij tevens de zorg op zich van opa 
Schoenaker, die zij tot diens dood verzorgde en de twee 
jongere broers. Toen de Tweede wereldoorlog uitbrak 
moest pa in militaire dienst en bleef zij achter met twee 
jonge kinderen. Omdat pa met zijn onderdeel naar 
Engeland was uitgeweken, waar hij werd ingedeeld bij de 

Prinses lrenebrigade, zou zij hem pas weerzien nadat de 
oorlog was afgelopen. In de oorlog nam zij samen met de 
twee broers van pa onderduikers op in haar huis. Voorts 
nam zij kinderen uit het kapotgebombardeerde 
Rotterdam op in haar gezin. Na de oorlog kwam pa thuis 
en er werd geprobeerd de draad van het gewone leven 
weer op te pakken. Er werden nog twee kinderen geboren 
en het gezin verhuisde naar de Ruurloseweg in Vorden, 
waar pa samen met zijn inwonende, ongehuwde broer de 
kleermakerij voortzette. 
Nadat de oudste kinderen het huis verlaten hadden, nam 
zij een aantal jaren haar oude moeder op in haar huis. 
Toen de jongste zoon in 1983 trouwde, waren zij voor het 
eerst in het huwelijk met zijn tweeën. 
In de nacht van 26 november 1986 overleed pa. Zijn dood 
kwam voor iedereen onverwacht. Na de dood van pa zo 
plotseling, heeft zij vaak gepraat over het gemis van een 
woord van afscheid. Zij schikte zich in de situatie, pakte de 
draad van het leven weer op, waarbij zij niet slechts steun 
vond bij haar kinderen en allen die om haar gaven, maar 
ook troost putte uit haar diepe geloof in God en de Heilige 
Maagd Maria. 
Mamma hield van de natuur. De tuin en haar planten 
betekenden alles voor haar. Zij fietste en wandelde graag. 
Dat laatste werd haar onmogelijk gemaakt toen een 
ongelukkige val tijdens een uitstapje met de bus het 
inwendige van haar knie onherstelbaar beschadigde. Zij 
sloeg geen middag van .De Soos' in Het Medler en de 
bingo in het dorpscentrum in Vorden over en rummycup
te graag met haar vriendinnen, die haar trouw, regelmatig 
thuis kwamen opzoeken. 


