
"In paradisum deducant te angeli. " 
Ten paradijze geleide u de engelen. 

In liefde en dankbaarheid blijven wij gedenken 

Odilia Maria Schledorn 
"Dily'' 

• Enschede, 21 mei 1916 
t Enschede, 11 mei 2006 

De plechtige Requiemmis was op 17 mei 
in de Mariakerk. Daarna was de begrafenis 

op de Westerbegraafplaats. 

Zich bewust dat haar leven ten einde liep, heeft 
Dily, na voorzien te zijn van de H. Ziekenzalving, 
in tegenwoordigheid van haar zus Agnes, die tot 
het laatst toe haar heeft bijgestaan, afscheid 
genomen van het leven. Een rijk leven, in dienst 
van haar familie en veel mensen is afgesloten. 
Helaas was dit tien dagen voor haar negentigste 
verjaardag. 

Als verpleegster werkte en woonde zij elf jaar in 
het toen nog St. Josephziekenhuis. Daarna 
werkte zij in Oldenzaal in de textiel op de ver
bandkamer. Toen de textiel gesloten werd vond 
zij een baan bij de gemeente. Ze kwam bij de 
GGD afdeling schoolartsendienst. Hier kon ze 
haar hart weer kwijt. Ze kon goed met de kinde
ren opschieten en had gauw door wat er met een 

kind aan de hand was en hoe de thuissituatie 
daar een rol in speelde. 

Omdat ze zich gezond voelde had ze er geen 
behoefte aan om in de VUT te gaan. Ze ging dus 
door tot haar 65e jaar. Daarna kon ze haar talen
ten kwijt in haar familie o.a. door de verzorging 
van haar zus Clara, die rheuma had. 

Dily was van nature een opgewekte vrouw, ze 
wist vaak een situatie te redden door haar gevoel 
voor humor. Ze las graag en kon over veel zaken 
meepraten. Ze was erelid van het Gemengde 
Koor van de Mariaparochie. Toen ze niet meer 
kon zingen, kwam ze toch altijd naar de bijzon
dere gelegenheden zoals de jaarvergadering en 
als er iets te vieren viel. De laatste 3 jaar namen 
haar krachten af. Door een knie-operatie werd 
het zienderogen minder met haar. De laatste 
weken bracht ze door in het ziekenhuis waar ze 
gewerkt had. Hier mocht ze ook overlijden. 

Moge Dily nu de rust en vrede vinden in de nabij
heid van haar Heer, haar God, in Wie zij geloofd 
heeft en in Wiens dienst zij haar leven aan de 
medemens heeft volbracht. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van Dily zeggen wij u hartelijk dank. 

Namens de familie, 
Agnes Schledorn 


