
Ter nagedachtenis aan 

BERENDINA FRANCISCA 
SCHNEUMANN 

Sinds 1958 weduwe van 

ANTONIUS DE JONG 

Zij werd geboren te Losser, 12 nov. 
1896. - Op 10 september 1988 stierf 
zij in het ziekenhuis De Stadsmaten 
te Enschede, na voorzien van de 

H.Sakramenten der zieken. 
Na een Eucharistie-viering in de Sint 
Jacobuskerk te Lonneker, hebben wij 
haar op 14 september ter ruste gelegd 

op het r.k.kerkhof te Lonneker. 

t 
Toen zij bijna 92 jaar was moesten wij 
afscheid nemen van onze moeder. 

Wij zijn bedroefd maar ook dankbaar, 
dat ze zo lang in ons midden is ge
weest. - Ze was moeder van een groot 
gezin en vele mooie jaren hebben wij 
met haar en vader beleefd. 

Ze was vol zorg voor haar kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen. Tot het 
laatst van haar leven wilde ze de 
kinderen bij zich hebben. En zolang 

haar stem het toeliet vroeg ze naar 
allen die haar lief waren, hoe het met 
ze ging. 

Ook veel tegenslagen en verdriet 
heeft ze gekend. Vooral toen ze na 
de oorlog 2 van haar jonge kinderen 
moest missen. 

Maar stil droeg ze met vader dit ver
driet, tot dat ze in 1958 ook vader 
moest missen. 18 Jaar heeft ze toen 
bij haar dochter in Lonneker gewoond 
tot dat ze op 80-jarige leeftijd het tijd 
vond voor een bejaardentehuis. 

In het Dr.Ariënstehuis in Enschede 
heeft ze nog elf jaar gewoond. In het 
begin nam ze daar nog aan vele akt1-
viteiten deel. - Maar haar gezondheid 
werd langzaam minder en daardoor 
uitgeput werd ze door een beroerte 
getroffen en stierf ze na zes dagen 
later in het ziekenhuis. 

En nu leggen wij haar lichaam op het 
r.k.kerkhof te Lonneker want Lonneker 
was haar lief. 

Haar taak is nu volbracht. Bidden wij 
nu dat moeder, bevrijd van alle pijn 
en verdriet, mag rusten in vrede! 

z.o.z. 


