
Laat Gods liefde in JC handen wonen 

Ter liefdevolle herinnerina aan 

Mario Aleida Schulte 

ZiJ werd geboren te o ... ne•-~ p 01- - " • .art 1%0 Cl) 
overleed te Hengelo teneevol2e van ee'I noodlottig 
oni;:e,al op 9 decerrber 1981. 
In a'wachting van de wederopstt'ldine hebben we 
haar 1onge he haam vanuit de St. N 1colaaskerk te Oe
neh"llp te ruste ge egd op het parochiekerk~of op 
14 c!ecer:'t:er d.a.v. 

0 God, we kc'lnen het nog niet geloven, dat het 
eer: waar is, dat Mario wea is t'n nooit meer t~u s 
zal koMe~. Door haar plotsel ">i hcen5un OM5taat 
er een enorme ~eeite. vooral omd;at ZIJ 1n ti.aar korte 
cappere leven zoveel warmte en dierbaar> heeft 
doe" ontstaan. Zij was eezel:•e. harteli,k en dienst
vaardig in t>uis en ze was ons een steun. 
En allen die haar kenden, mochten haar araaa van· 
wege haar opgeru1mdhe1d en haar bereidheid tot 
helpen. Daarom was zij dan ook als kraamverwra
ster zo gezien en bemind en is de verslaaenheid zo 
algemeen. 
Het leven leek voor haar zo mooi: thuis was ze 
goed bij vader en moeder en Frans, met hart en ziel 
iiing z11 op in haar menslievende taai-_ en haar hart 
was vol geluk om jan, haar vriend. Samen hadden 
ze besloten een f11ne toekomst op te bouwen, maar 
daarvoor krijgen ze helaas de tijd niet meer. 

Het huis waarin zij zouden gaan wonen, was reeds 
onderdak en de toekomst leek zo zonni& en zo vol 
beloften. En nu wordt door een ongeluk dit alles 
ineens afgebroken ! 
W1arom. o God? Waarom, o God, eeeft G1, geen 
antwoorc 1 
E• 1s In deze geen enkel antwoord te eeven als het 
antwoord dat H J ons gaf in Z11n eeliefde Zoon Je· 
z~s. Z1in dood leek immers ook zo zinloos. M•ar 
door de oood heen heeft God Hem vastgehouden 
en o;:>gewek!. tot l"lieuw leven, dat troost, hoop en 
vreugde bracht aan onnoembaar velen. 
Wat l"'ario voor U allen i;eweest is, ui U heel uw 
•erder leven troosten en het geloof 1n het nieuwe le
ven zal de benauwde last van de dood dra2el1ik maken 
door de hoo::>volle verwachting: Eens zien we elkaar 
terug. 
L,eve oucers, opa en oma, zusjes en broer, 1k d•nk 
Jullie voor al uw liefde, al uw goedheid ~n zorgen 
om mij. 
Ook jou, miJ" lieve Jan, heel veel dank voor je 
liefde; voor het geluk dat je mij daardoor geschon
ken hebt in m11n 1onge leven. 
Al mijn familieleden, collega's in het werk. vrienden 
en vriendinnen, hartelijk dank voor alles. Moo&t aii 
allen God's troost ervaren in uw hart. 

Overtuigd van uw medeleven in dit smartelijk ver
lies, zeggen wij U van harte dank. Het was voor 
ons een echte troost. 

Familie Schulte 
jan ten Dam 
Familie ten Dam 


