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In de vrede bij God leeft nu 

MARIE SCHAEPERS-NOLTEN 

weduwe van 

HENDRIK SCHAEPERS 

Zij werd geboren op 31 mei 1922 te Denekamp. 
Op 20 november 1996 overleed zij na gesterkt 
te zijn door de H. Sacramenten der Zieken in 
het ziekenhuis te Enschede. Na de 
Eucharistieviering in de parochiekerk op 25 
november 1996 hebben wij haar lichaam ter 
ruste gelegd op het r.k. kerkhof in De Lutte. 

Onze lieve, zorgzame moeder en fijne oma is 
vrij onverwacht van ons heengegaan. 
Moeder en oma laat een grote lee9te achter. Zij 
zal altijd in onze herinnerin9 bli1ven als een 
oprecht mens met haar grote liefde en zorg voor 
haar kinderen en kleinkinderen. WIJ vroegen 
nooit tevergeefs om hulp bij haar; zij stond altijd 
voor ons klaar. Je vond blJ haar geborgenheid 
en warmte. 
De gevoelens van verdriet mengen zich met 
dankbaarheid en diep respect voor deze diep-

gelovige en eenvoudige vrouw. Door haar ver
trouwen in God en Maria kon ze blijmoedig door 
het leven gaan. 
Zij leefde, in verbondenheid met de liefde voor 
de mens en in de vrije natuur waar ze haar hele 
leven in gewoond heeft. . . .. 
In haar gezin waren correctheid en du1dell1ke 
structuren voorwaarden om op een prettige 
manier met elkaar om te kunnen gaan. 
Met veel interesse volgde zij de ontwi.kkelingen 
van haar 3 kleinkinderen, die haar bi1na weke
lijks kwamen bezoeken. 
Naast de zorg voor haar man en kinderen heeft 
ze ook veel zorg geschonken aan haar schoon
ouders en schoonzus. 
Moge God haar belonen voor al hetgeen zij 
gedaan en betekend heeft voor de medemens. 
H. Maria, wees haar voorspraak. . 
Lieve kinderen en kleinkinderen, dank voor JUi
iie zorg en warmte aan mij 9egeven. Blijf mij 
gedenken in jullie gebed en blijf elkaar steunen 
in je verdere leven. Moge God jullie daar 
behulpzaam bij zijn. 

Voor uw blijken van belangstelling en medele
ven betoond na het overlijden van onze lieve 
moèder en oma, betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen 
De Lutte, november 1996 
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