
Bewahret einander 
vor Herzeleid, 
kurz lst die Zeit, die 
lhr be isammen seld, 
Mögen auch Jahre Euch 
vereinen, einst werden 
wie M inuten 
sie Euch scheinen. 

t 
In dankbare herinnering aan 

ADELHEID ELISABETH SCHERING 
echtgenote van 

THEODORUS HENDRIKUS NIJBROEK 

Zij werd geboren te Lunten op 24 november t910 
en overleed op 4 jul i 1994 te Hengelo ov. 
Na de Uitvaartviering In de H. Pius X te Hen
gelo op 9 jul i d.o.v volgde de crematie te 
Usselo. 

Wat valt er te zeggen op een moment als dit, 
waar we afscheid nemen van Adele . 
Ze groeide op in het grote gezin van de familie 
Schering, waar veel l iefde was voor elkaar en 
de wereld er omheen. 
Door haar huwelijk met Theo, op 26 mei 1936. 
werd ze opgenomen in de fami l ie Nijbroek. 
Door haar eenvoud en zachtheid van karakter 
veroverde ze een plaats in veler harten. Zowe l 
binnen de fam i lie als daarbuiten leerde men 
haar l i efhebben en waarderen. 
Hun huwelijk werd gezegend met 6 kinderen. 
Samen met Theo zorgde ze ervoor dat de kin
deren niets te kort kwamen zowel in l ichamelijk 
als geestelUk opzicht. 

Ze was een godsdienstige vrouw, voor wie het 
geloof deel uitmaakte van het dagelijkse leven. 
Samen hebben ze hun kinderen volwassen zien 
worden en ook hun kleinkinderen op zien 
groeien. Ze was erg blij toen ze hoorde dat de 
eerste achterkle inklndren op komst waren. 
Toen ze op woensdag 29 juni getroffen werd 
door een beroerte verloor ze vrij snel het 
kontakt met de wereld om haar heen. De eerste 
uren wist ze met haar ogen en handen nog 
aan te geven dat ze man en kinderen herkende, 
maar daarna sliep ze weg in een d iep coma. 
Ze werd nog gesterkt door de ziekenzalving 
en op maandag 4 juli 1994 heeft Onze Lieve 
Heer haar opgehaald en gebracht naar de plaats 
die Hij voor haar gereserveerd had en waar 
ze nu verenigd is met haar broers en zusters, 
overige fami lie en bekenden die reeds eerder 
deze stap moesten maken. 

Moeder, we kregen van jou meer dan ons leven. 
Bij jou waren we thu is, vonden we liefde en 
geborgenheid. 
Je kon het niet hebben als Iemand verdriet had. 
Je hu ilde mee met iemand di e pijn had. Nu 
hul len wij om jou. 
Troost ons en blijf bij ons, ook al moeten we 
van je lichaam afscheid nemen. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
die wij mochten ondervinden tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn l ieve vrouw, onze 
zorgzame moeder, schoonmoeder en oma, zeg
gen wij u hartelijk dank. 

Th. H. Nijbroek 
Kinderen en kleinkinderen 


