
Ter dankbare herinnering aan 

Johanna Thecla Schoenmakers 
Zij werd 5 juli 1897 te Emmer Compascuum ge

boren. 30 november 1918 trouwde zij met 

DERK OOSTING 

die haar 26 september 1965 In de vreugde van 
de Heer vooraf ging. 8 maart 1980 overleed zij, 
gesterkt door het Sacrament der zieken, te Ol
denzaal. 13 maart 1980 werd haar, na een plech
tige Eucharistieviering In de St. Josephkerk te 

Enschede, uitgeleide gedaan naar het 
crematorium te Usselo. 

Bijzonder zwaar is het leven van deze moeder 
en vrouw geweest. ZIJ Is met recht "door het 
dal van tranen" heengegaan. 
In haar jeugd en ook veel later nog heeft zij 
de barre ellende en de armoede van de Drent
se venen gekend. En als later het materlele be
staan minder zorgvol is verliest zij haar man 
en vier van haar zonen. Geen wonder dat deze 
gevoelige vrouw, die zozeer geleefd had voor 
haar gezin, voor haar kinderen wel eens op
standig werd. 
Toch werd zij niet verbitterd en bleef zij de 
lieve vrouw en moeder. Wel hebben armoede 
en verdriet haar zeer crltlsch gemaakt en scherp 
doorzag zij wat in kerk en maatschappij ver
keerd was. 
Tot in haar laatste jaren bleef zij de ontwikke
lingen In het maatschappelijk en kerkelijk leven 
volgen. ZIJ had haar eigen uitgesproken mening 
In politieke zaken en eerder dan vele anderen 
nam zij afstand van alles wat zij als onecht, on
eerlijk en als on-christelijke gewetensdwang In 
de praktijk van de kerk ervaarde. 

Toch is zij de diep-gelovige vrouw gebleven, 
die uit haar geloof de kracht putte staande te 
blijven, zoals Maria stond onder het kruis. 
De herinnering aan haar leven moge kinderen 
en kleinkinderen troosten en hun de moed ge
ven in haar spoor te gaan - een spoor van 
duisternis en leed. maar ook van veel liefde en 
licht. 

Maria, de Moeder van Smarten, moge haar voor
spraak zijn bij de Heer. 

Voor uw blijk van medeleven, na het overlijden 
van onze lieve moeder en oma, zeggen wij U 
onze hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Maart 1980 


