
Da11kl1are hemmering aan 

Antonia ~1aria Gerrirdina 
Lambenha Louisa Schalke 

t'l'htge11ott> an 

\\'illihrordus Schokker 

7e \\eed J.:t'hOrt"n lt' T11hurg !! Juni 1941). t'O 

-O\c1h."t'd ~ j.!l',tt•rkt door het Sacramt"nl \4\n Je 
Z1~~en Ie llc\t'l1t<"r 14 februari 1971\. \\'e hebben 
<.lfsc.:he1d ~l'llOlllt'n tîj,lt-n s d~ Euchari stie\'ierln~ 

lil de )O•l"""' \'1J nney- ke1k e n in geloof aan 
de I H•erlJJ~e op, l a nd ing de r doden hehhe n "e 
ha<Jr lic h.1<rn1 t<1 rnste ~elegd op de r.k . be 

J;?,1a~1fplJ;Hs t1an dt- Ceinruulbaan. 

PJot'-"t"hnt.t wonh:n \\C ons \\t't"r bewu't \'311 wal 

het l•\en is : broos. ontekcr •n ~oms heel kort . 
Tt" HOC..!llJdt).! mt'n~t"l•Jk gesproken wer,t 1~ 

''("~g<"11omrn , .an haar man en haar kind t'n uu 
de hrni: ' a n haar familie . \\'e hebben i11rcns 
J,!eheJt:"n. m1s,ch1t-11 )!ehoopL op een wondt"r . . 
"11e Heer heelt ~e~e,en . de Heer heeft genom•n" 
D it Cjtl'nt•n aa11\aànle11 heeft haar \'t>~I mo~1tc 

geko": lla.11 ,1, 11 d '"'s het zo men,•li1lo. \euct 
\'an haar hcfth.· \OOt Jic haar zo d1erhaar waren~ 
a~in het ~1 t•rCb1;.·d \'Hn mama om\ in~ \ ta ri on 
door he r h ~il i g doopsel nieuw le,en. m over 
vloei! . 10l<1lll! wij lei m. le1·e n " ij 'oor de 
Ht>t'r; t.-•n ste1ven \\ IJ. dan ''~n~n \\ Il \OOI dt~ 

Hee1 : ot \\t* ft"n~n ol ~t~nen. Hem behOfl'll \\t" 

roe. Zu i.:nt 11t h <Her aan het on\erm1JJelJ)kc : 
"Heer. 111 1 " handen be,eel ik m1Jn i;ee,t" 

I 
\' 

Ook wij. die achrcrbli)ven. 11ai:en God naar het 
waarom. \\'e kriJi:t•n ~t•cn antwoord . Toch wil· 
len we bJij,en i:clO\cn. d;ll c;ods naam liefde 
rs. ook als het liiJen on' O\enalt: wij l!elO\'en 
ook. dat eeu'' i~ leH:'n on~ \\acht t"n dat wij 
eenmaal weer samen \t"renii:J 1ullen 1i1n. 
lkt is nier moc1h_1k te bt>~rnpcn. dat haar le,·en. 
hoe korc ook. 1rn\·01 \\.._1, en ,·oor anderen ,·eel 
lletekendc. \ 'eel wat het lc,e11 kan bren~en aan 
Heugde en teleurstellm~. aan arbeid en om
spanning heef1 7iJ doorleefd. /.11 hield van het 
lc\•en : 1ij omri ngl1t• nl l ~s t'.ln allen om haar 
hee n m et goedhei.1 t>n l iefde. me l vre ugde e n 
blijhe id. Z ij had grote aandacht voor de gewo· 
ne dingen en Je ~le1nc vreui:dcn van het leven 
t!n waar ze aJn\\e1i).t "a', was 1~ intens aan
wezig en be\esrig~nd: Jaa10111 was ie auenr 
,·oor ie"1ereen . 

~1oge God haar de \Jeugde ,çhenl..cn \an "Zijn 
Rijk en ons die .1c ht<•1bhJ\en de troost en de 
krachr die 11 11 b : looldt• : mo~e \larion veilig 
aan ons 1ijn tOl:"\'tCtrOU\\J , omdat Wt" een sreun 
zi1n ,·oor elk•1<lr en elkaar helpen 'erder ce 
Je,·en in geloof en 'crlrOU\\ en en liefde. 

Voor de 'ele hh1ke11"';\;H1 mcdc le\'cn hetooncl 
llJdens haar 1iek1e en na het O\'erl ij den van 
miJ n 111n ig geliefde \ 1ouw e n Mnrion 's liefste 
mama zegge n wij ll hiltlelii~ dank. 

Oc\enrer. febrcarr 19' \ 

Haring' lietsrraar :!1 

\\" SC:HOl..HR 


