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Ter dankbare herinnering een 

LIES SCHAAP 

echtgenote van Theo Visser 

Zij werd op 14 ;uni 1924 in 
Meppen (Old.) geboren. 

Na een welbesteed leven overleed ze 
op 21 november 1989 in het ziekenhuis 

te Hengelo Ov. 
Op 24 november was In de 0. L. Vrouwekerk 

heer uitvaart. waarna ze te rusten werd 
gelegd op het r. k. kerkhof van 

Hengelo Ov. 

Lies, want zo kende en noemde iedereen haar 
was een echte moeder. Ze leefde helemaei 
voor haar man en kinderen. Heer kleinkinderen 
waren haar trots en haar vreugde. Ze had 
altijd een luisterend oor voor iedereen, meer 
ze hield haar kritiek ook niet voor zich. Ze 
voelde zich verknocht aan de buurt. Toen ze 
een peer jaar ergens andere woonde, had ze 
geen rust voor ze weer terug was in haar 
eigen omgeving, waar ze zich pas echt thuis 
voelde 

Ze hield veel van bloemen en van haar tuin. 
Ze genoot enorm van het verblijf op de 
camping, waar iedereen haar kende. 

Toch was haar leven niet altijd gemakkelijk. 
Vooral de laatste jaren van haar leven kampte 
ze veel met ziekte en kwalen. Maar da 
grootste pijn van haar leven was het plotse
linge heengaan ven heer zoon Guus met Peean 
1989. Het brak ook haar leven. 

Ze vertrouwde echter In alles op God. Za wee 
er vast van overtuigd dat God ons mensen 
ook in de dood behoudt en draagt. ' ' 

Onverwacht kwam er een einde aan haar 
levensweg. Na een dag van angstig waken 
moesten we haar uit handen geven. We leggen 
haar neer in Gods hand en bidden dat ze nu 
voor altijd gelukkig meg zijn In Zijn Licht en 
Vrede. 

Lies. bedankt voor je llefde en zorg. 
~o~~~~i. bedankt voor alles Oma, we vergeten 

Uw m.eeleven na het onverwachte heengaan 
van mijn lieve vrouw en onze lieve moeder en 
oma heeft one goedgedaan. We danken u 
daarvoor ven harte. 

Th. J. Visser 
kinderen en kleinkinderen 

Hengelo Ov. november 1989 


