
t Een dankbare hcrinncrin& aan 

Dominicus Bernardus Schledorn 
echtgenoot van 

HENDRIKA MARIA KRABBE 
Geboren 13 augustus 1912 in Enschede en ge
heel onverwacht over] eden 15 februari 1982. 
Vrijdag 19 februari hebben we hem na de Uit
vaartmis in de St.Josephkerk uit~eleide ge
daan naar het crematoriu.11. 

Wc kennen Dony Schledorn als iemand. die 
:lch op verschillende terreinen verdienste
l ~k heeft geaaa.kt. In het aaatschap!'<'lük le
ven had hij een bijzondere :org voor de üeke 
mens. Op kerkelijk gebied vooral voor de op
bouw van de parochiegemeenschap van St.Joseph 
Juist in de tijd, dat men opnieuw bezig was 
zicht te krijgen op het functl oneren van de 
geloofsgemeenschap. Zo heeft hij zich met 
hart en ziel gewijd aan de kerkgemeenschap 
St.Joscph, die rond de R.K. H.T.S. bestaat. 
We kennen he• als een •ens, die voor zijn 
aedeeens klaarstond. 
Vat er in hem leefde heeft hu op 18 j anuari 
Il)~ 1, enkele dagen na :11n nertig-jarig hu
velijks!eest, geprobeerd op te schrijven. He
laas :onder het afgekregen te hebben. 
Hij schrijft: Gezeten aan een tafel in een 
uitstekend Hotel-Restaurant in een fijn stad
je in het Oosten van ons land bekroop mij 
ploueling een hevig verlangen 011 een pen 
te pakken. Hij schrijft voortre!felijk, maar 
ik schrijf :o ongelukkig, dat :al vel te ma
ken hebben •et llijn aard. Ik ben van nature 
niet iemand om zich :onder strijd over te 

geven in bepaalde situaties; ik ben een aan
houder. Somai~en :elU[en, dat ik volhoud tot 
ik mijn doel heb bereikt. Dat schriJ\'en dus; 
het ongedurige in "j uakt, dat ik "at wil 
schryven, wat eigenlyk ~n mijn geest nog geen 
vorm heeft aangenomen, de pen "il steeds 
verder en diep in mu lee!t een verhaal, dat 
ik op papier wil :et ten . De%e gedachte is 
niet zo plotseling bu me opgekomen. Al ja
renlang loop ik met de gedachte rond een 
verhaal op te tekenen. Het verhaal heb ik 
gedacht %ou als titel moeten dragen: 

"De klein mot in hoes koa'n"" 
Elke keer als er in on:e !aailie een belan~
riike gebeurtenis plu ts heeft, k<>111t de:e ge
dachte bij ae op en telkens is er weer niet 
voldoende tijd over oa rustig aan tafel te 
gaan zitten en miJn gedachten te laten gaan 
over het heden, de kortgeleden gebeurtenis 
en dan de verbinding te leggen met het ver
leden. De gebeurtenissen, waarop ik doel, 
waren vooral het overlijden van mijn broers, 
twee van 11\ijn %USters en kortgeleden de man 
van een van aiJn nog levende zusters" Telkens 
dacht ik dan dat de tijd niet erg lang •eer 
is, dat ik op pa.pier kan :etten, wat in •ti 
leeft ..••.••.... 

Hoge hij nu %elf thuisgekomen <\Jn. 

Allen, die hun belangstelling en deelneming 
hebben getoond bij het overlijden van mijn lie
ve man betuig ik oajn hartelijke dank. 

H.H.Schledorn-Krabbe 

Enschede, februari 1982 


