
In dankbare herinnering aan 

Wubbegien Johanna 
Schulen berg 
echtgenote van 

Johan Willem van Limbeek. 
Zij werd geboren op 12 maart 1914 te 
Coevorden. Door het Sakrament van 
de Doop werd ze opgenomen in de ge· 
meenschap van Christus. Zij stierf te 
Enschede op 12 juli 1985. 

Beroemde mensen zijn er maar weinig. 
Hun roem is bovendien vaak van korte 
duur. Waardevolle mensen zijn er geluk· 
kig veel. Vaak blijft hun waarde ook na 
hun dood. Voor degenen, die haar ken· 
den, is deze lieve vrouw zo'n waardevol 
iemand geworden. Z ij was een trouwe 
echtgenote en had een groot plichtsbe
sef. Ze leefde haar eigen leven en gaf 
ook aan anderen om een eigen weg in 
het leven te vinden. Ze wi lde niet af· 
hankelijk zijn en anderen geen last be
zorgen. Ze werkte daarvoor hard : door 
weer en wind fietste ze 's morgens 
vroeg of 's avonds laat naar de fabriek. 
Ze was iemand, die niet met haar ge
voelens te koop liep. Je kon dan ook 
moeilijk raden wat er in haar hart omging. 

Ook de laatste jaren, toen ze niet meer 
zo goed kon, klaagde ze niet. Het was 
daarom moeilijk te ontdekken, hoe ziek 
haar lichaam eigenlijk was. 
Nu is ze niet meer temidden van ons. 
We weten dat zij op haar eigen manier 
leefde en geloofde in een God, die leven 
geeft over de grens van de dood heen. 
Daarom zijn we ervan overtuigd, dat die 
goe::Je God haar nu voorgoed heeft OP· 
genomen in zijn woning, waar ruimte 
is voor velen. Vanuit dat geloof hebben 
we op 16 ju li afs::heid van haar geno
men en haar lichaam prijsgegeven aan 
h<!t vuur. 
Dat zij mag leven in de vrede van de 
Heer. 

Hartelijk dank voor Uw belangstelling 
en medeleven. 

Johan van Limbeek 
en familie. 


