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Z,j werd 30 December 1897 geboren te Vasse (gemeente 
Tubbergen! Z1J huwde er op 24 Oktober 1924 Voorzien van 
het Sacrament van de Zieken overleed ZIJ op zaterdag 
27 augustus 1983 thuos te Saasveld. aan de Postweg. waar 
z11 sinds haar huwehJk woonde. Donderdag 1 september 
d.a.v hebben w,J in de paroch,ekerk te Saasveld t1Jdens de 
plechtige viering van de Euchanst,e en van de Urtvaart af
scheid van haar genomen We hebben haar begeleid naar 
haar laatste rustplaats. waar w,j haar hchaam b I vader ter 
ruste hebben gelegd Het huis van de Heer zal haar woning 
z11n voor alle komende t1Jden 

Ondanks haar zwakke gezondheid. reeds als k,nd. heeft ze 
de leeftijd van de heel sterken bereikt; ze ,s 85 1aar ge
worden Als kind van elf ,aar g,ng z11. zo klein en tenger als 
ZIJ was. voor kost en . inwoning werken op een boerdenj, 
zoals ,n die t1Jd zo d1kw1Jls gebeurde z,, was nauwehJks 
15 iaar. toen haar moeder vroegt,jd,g st,erf. 
Er moest hard gewerkt worden en soms bijverdiend. w,lde 
het grote gezin rondkomen. De zorgen waren vele. geleide· 
hjk werden ze minder. Ook toen z,j trouwde. moest het er 
aanvankelijk ZU1rng langs. Wij weten, hoe moeder met vader 
voor het gezin heeft gewerkt en hoe ze samen de moe,hJk
hoden en beproevingen hebben gedragen: hardop dacht ze 
dan· .. O L Heer zal het zo wel willen hebben en dan ,s het 
m,J ook goed" Ze vroeg noo,t ,ets voor haar zelf en was met 
het minste tevreden; ze klaagde nooit. ook niet over haar 
eigen gezondheidstoestand. die wel te wensen overliet· ze 
maakte lange dagen. raakte nog al eens door oververmoe1d
he1d van streek en over de toeren 
In de oorlogsiaren hield ZIJ een schaap, om van de wol die ZIJ 
Sl)0<1 kleding te breien voor haar gezin Haar meelevende 

zorg ging ,n de moe1h1ke oorlogsiaren ook uit naar de 
meestal 1onge mensen d,e moesten onderduiken en om 
onderdak en een veilig onderfmmen. om verzorg,ng en 
voedsel vroegen Z11 was een rnoed,gc en kordate vrouw. 
211 kende geen angst. 
Meerdere keren was z•J langere of kortere t,,cl ernst,g z,ek. 
eerder ontving ze dan ook drie kee, het Sacrament van de 
Zieken Na de oorlogsJaren werd ZIJ nog een enkele keer 
ernstig ziek voor een hall 1aar ,n het ziekenhuis opge
nomen: daarna sterkte ze aan: haar gezondheidstoestand 
werd daarna aanmer1<eh1k beter Ze held van gezelligheid en 
werd er ook graag in betrokken en toonde z,ch al11Jd bezorgd 
voor haar 6 kinderen. haar 27 kleinkinderen en 7 achter 
kleinkinderen 
Haar helde voor de natuur haar aandachtige zorg voor de 
tu,n vol prachtige bloemen waren het teken van haar alle
daagse zorgzaamheid. zoals ook de 80 rozen van de kmde· 
ren brj haar 80-ste veqaardag 
Wij hebben een zorgzame moeder en een heve oma ver
loren Z,j had ons graag om haar heen: w1J waren noo,t u,t 
haar gedachten z,, leefde mee met heel de tam,l,e. b,1 de 
gewone dingen en de kleine vreugden van het leven met el
kaar A kwam de docid toch tamelijk onveiwacht en plotseling, 
,n haar leven heeft z•J zich voorbererd op de ontmoeting met 
de Heer vanuit een levend en diep geloof Oprecht en trouw 
heeft ZIJ God gediend, zonder vertoon 

Onze gedachten aan haar mogen meer z11n dan een goede her· 
,nnenng aan welk een band 111 was tussen onsen onze kinderen 

Moge moeder en oma nu verder leven b•1 Godmeeuw,gevrede 

Onze Vader. · Wees Gegroet 

De kinderen behuwd . klem en achterkleinkinderen van de 
familie Scheunnk danken u oprecht voor uw belangstelling 
betoond btj ziekte, overlijden en de begrafenis van onze dier· 
bare moeder behuwdmoeder. groot· en overgrootmoeder 




