
"Sterven roept leven op; 
onze dood in de lijd is hel 
begin van leven". 

Polycarpus v. Smyrna. 

In dankbare herinnering aan 

Antonia Johanna Wilhelmina Schuiten 

Zij werd geboren op 5 september 1913 te Ootmarsum. 
Op 22 september 1948 huwde zij met 

HERMAN 6ERNARDUS WI LHELMUS NOLTEN 
en werd plotseling opgeroepen door de Heer op de 
avond von Aswoensdag te Denekamp, 24 februari 1982, 
nog gesterkt door het ziekensacrament. 
We legden haar lichaam te ruste op hel kerkhof van 

d e St. Nicolaas-parochie op 1 maart 1982. 

Als een mens je erg na staat en dan uit je leven 
wegvalt, dan kost het veel moeite om dit te aan
vaarden, vooral als het plotseling gebeurt. Iemand 
waarvan men houdt, laat men niet graag los. 
Voor haar man, voor haar zoon Henny en zijn gezin 
bete kent haar plotse ling heengaan een grote leegte, 
een diep verdriet. 
Door hel geloof en het Godsvertrouwen heelt moeder 
ons ook in deze een weg gewezen n 1. dat wij ons 
in onze moedeloosheid voor God zouden plaatsen 
met alles wat er aan zorg, pijn en verdriet omgoot 
in ons hart. Ondanks de kwalen die haar de laatste 
jaren hebben veriwakt, bleef zij blijmoedig, opge· 
ruimd en optimistisc;h van aard en wist zij het leven 
te nemen, zoals het komt en er blij mee te zijn . 
Bij het askruisje op haar sterfdag hield de kerk ons 
nog vóór, dat wij maar mensen zijn, gemaakt uit stof, 
maar ook dat Jezus zelf zo geworden is om ons op 
te ri~~fen, "opdat wij Gods heiligheid zouden wor
den .• 

De Kerk leidt ons dan naar Posen en zo geloven wij 
dat Christus na zijn lijden, dood en onbegrip verrezen 
is en leeft. En %0 geloven wij ook dat voor hen, die 
die Jezus volgen, de dood hel begin is van nieuw 
leven. Want daartoe zijn wij gedoopt. 
Haar leven was gekenmerkt door grote werkzaamheid 
in haar gezin en elders, door goedheid, eerlijkheid, 
plichtsbetrachting en bezorgdheid. Voor haar klein 
kinderen was zij een lieve oma. We brengen God 
dan ook dank voor al het O'!noembare dat zij bete
kende voor haar gezin en omgeving en bidden Hem 
dal Hij niets laat verloren gaan van het goede in haar 
leven. 
Dierbare man, méér dan 30 jaren waren we samen ge
lukkig. Ik dank je voor je liefdevolle bezorgdheid 
en hartelijkheid steeds opnieuw. 
Mijn zoon, schoondoc;hter en kleinkinderen, die ik zo 
graag zog, ik hoop dat jullie samen mei vader een 
weg vinden om gelukkig verder te gaan. Weest ervan 
overtuigd dat, als we dicht bij God leven, we ook 
dicht bij elkaar zijn. 
Beste familieleden en vrienden, hartelijk dank voor 
jullie mooie vriendschap en medeleven. Tot weerziens. 

Heer. geef haar de eeuwige rust bij U. 

Oprecht dank voor Uw blijken van belangstelling en 
gebed bij de ziekte, overlijden en begrafenis van 
haar die ons zo dierbaar was. 

FAMILIE H. NOLTEN 

Denekamp, Weerinkstroat 35. 

J. Benneker • koster - Denekamp 


