
In dankbare herinnering aan 

Anna Gezina Susana 
Scheper - Schulte 

Sientje 

sinds 7 december 1989 weduwe van 

Gerardus Bernardus Hendrikus 
Scheper 

Mama werd geboren op 29 september 1912 te Noord 
Deurningen. Na voorzien te zijn van het H. Sacra
ment der Zieken, overleed ze te Oldenzaal op 18 juni 
2002. Na de uitvaartmis in de St. Plechelmuskerk 
te Rossum, hebben we haar bij papa te ruste gelegd 
op het parochiekerkhof aldaar. 

Mama groeide op in een gezin van 7 kinderen. Haar 
oudershuis stond in de natuurrijke omgeving in 
Noord Deurningen, waar ze tot haar twaalfde jaar 
heeft gewoond. Daarna verhuisde het gezin naar de 
Grensweg. 

Op 5 oktober 1949 trouwde ze met papa en gingen 
wonen aan de Bruninksweg in Lemselo. Ze kregen 
twee kinderen; Gerard en Lidy. 

De gezondheid van mama liet veel te wensen over. 
Ziekte en verdriet is haar dan ook niet gespaard 
gebleven. Toch genoot ze heel erg van het leven, vooral 
van de kleine dingen om haar heen. 

Vol belangstelling volgde ze de prestaties van haar 
kleinkinderen. Ook was ze precies op de hoogte met 
wat er in de wereld gebeurde. 

Nadat papa was overleden, "overleed" zij ook een 
beetje en kon ze niet meer alleen blijven. Ze werd 
toen ingeschreven in de Molenkamp. Totdat er daar 
een plekje was, is ze ruim twee en een half jaar bij 
Lidy en Tonnie thuis geweest, waar ze het heel erg 
naar de zin had. Met Lidy winkelen en uitgaan, dat 
vond ze prachtig. 

Nadat haar gezondheid achteruit ging, werd ze op 
15 januari 2001 opgenomen in het verpleeghuis te 
Oldenzaal. 

Zowel in de Molenkamp als in het verpleeghuis werd 
ze iedere dag trouw bezocht door Lidy, haar steun en 
toeverlaat, waar ze heel dankbaar voor was. 

Mama, bedankt voor alle goede zorgen. 
Wij hopen dat je nu rust en vrede 

mag vinden in het Hemelse Vaderhuis. 
Wij zullen voor altijd 'n mooie herinnering 

aan jou blijven bewaren. 

Voor uw belangstelling en meeleven door de 
jaren heen en na het overlijden van onze lieve mama 
en oma, willen wij u hartelijk bedanken. 

Kinderen en kleinkinderen. 


