
Terdankbareherinneringaan 

t Lien Schoolkate · Wender 

weduwe van 

Johan Schoolkate 

Zij is op 9 februari 1909 in Enter geboren en overleed te 
Hengelo op 8 maart 2000. Op 13 maart was haar afscheid 
in de O.L. Vrouwekerk te Hengelo, waarna we haar voor 
haar crematie naar Usselo hebben begeleid. 

Na haar lange levensweg van 91 jaar is Moederen Oma van 
ons heengegaan. Met respect en dankbaarheid denken we 
aan haar terug om alles wat ze voor ons is geweest Want 
ze was een goede moeder voor ons gezin van acht kinderen. 
Ondanks dat het moeilijk was om de eindjes aan elkaar te 
knopen zijn we nooit iets tekort gekomen. En ze was er 
altijd De Kerstnacht en het dauwtrappen met Hemelvaart 
waren hoogtepunten in ons gezin. En later kwamen we elke 
zondagmorgen gezellig bij elkaar. Want alles kon bij onze 
moeder. 
Ze was ook een lieve Oma voor haar kleinkinderen. Ze 
gingen graag naar Oma en altijd was er dan het trommeltje 
met drop! 

Moeder heeft ook veel leed gekend. Ze was nog maar vier 
jaar toen ze haar beide ouders al verloren had. Heel haar 
verdere leven droeg z.e daarvan de gevolgen mee. Ook de 
plotselinge dood van vader op 18 maart 1982 heeft haar erg 
aangegrepen. Maar de laatste tien jaar van haar leven waren 
toch weldemoeilijkstejaren. Dooreen hersenbloeding was 
ze verlamd en werd ze afhankelijk van de zorg van anderen. 
Dat kon ze maar niet aanvaarden en re werd er vaak opstandig 
onder. Het was een zware opgave voor haarzelf en ook voor 
de mensen om haar heen die heel liefdevol voorhaarzorgden: 
wij als kinderen, maar ook de lieve mensen van het dr. 
Borsthuis, Huize Backenhagen en Herinckhave. 
Je kon moeder geen groter plezier doen dan dat je haar 
meenam voor een autoritje. Want ze ging heel graag uit en 
wilde overal bij zijn. Kaarten deed ze ook heel graag. Ze 
mocht er graag verzorgd uitzien. 
Moeder was een gelovige vrouw. Het geloof was haar steun 
en houvast in alles. Ze had een grenzeloos vertrouwen in 
Maria en beleefde veel aan Lourdes. 
In dat gelovige ,•ertrouwen is moeder ook naar haar einde 
gegaan. We waren rondom haar bijeen voorde ziekenzalving 
en daarna is ze langzaam uil onz.c wereld weggegleden. Ze 
was bevrijd uit haar onmacht 
We wensen moeder toe dat ze nu, met haar Johan herenigd, 
in vrede mag zijn voor altijd. 

Moeder en Onw, bedankt voor alles! 




