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t Gedenk in uw gebed 
en bewaar in uw herinnering 

HENDRIKA ALEIDA MARIA ZWIJNENBERG 

echtgenote van 

Johannes Wilhelmus Antonius Schlepers 

Ze werd op 17 september 1935 geboren in De Lut
te. Omringd door man, kinderen en kleinkinderen 
is ze op 13 januari 1996, voorzien van het H. Sacra· 
ment der Zieken, van ons heengegaan. 
Woensdag 17 januari hebben wij afscheid van haar 
genomen in de Eucharistieviering en haar lichaam 
te rusten gelegd op de R.K. begraafplaats in Dene
kamp. 

Het was te vroeg, maar we mochten haar tot het 
laatste moment letterlijk in ons midden houden. 
Ze was een sterke moedige vrouw en gaf ons de 
kracht om samen met haar in het lot te berusten. 
Mamma hield erg veel van haar gezin. Met Willem 
deelde ze 34 gelukkige jaren. Ook haar kinderen 
waren dag en nacht in haar gedachten. Ze gaf ons 
raad, steunde en troostte ons. Met de kleinkinde
ren heeft ze ook veel gelukkige momenten gedeeld. 
Oma lachte, zong en speelde met hen, ze vertroe
telde hen en stoeide mee. Ze bedacht zelf lieve lied· 
jes en wist elk traantje om te toveren tot een blijde 
lach. 

Mamma was blij met kleine dingen. Ze kon erg ge
nieten van een middagje kegelen, een avondje kaar
ten, picknicken, samen winkelen en de natuur. 
Ze had een warme belangstelling voor de mensen 
om haar heen. Haar deur stond altijd open, één kop
je koffie met koek was nooit genoeg. Ze straalde 
warmte en aandacht uit en had altijd een luisterend 
oor voor eenieder die dit nodig had. 
Het was 11jn om te ervaren hoe ze van de buurt, fa· 
milia en vrienden veel steun terug mocht ontvangen. 
Haar wilskracht was groot, ze putte daarbij veel 
moed uit haar geloof. Tijdens haar ziekte moest ze 
telkens een stapje terug doen wat haar erg veel 
moeite kostte. Ze wilde erg graag thuis blijven, toen 
bleek dat we haar tot het einde toe zelf konden ver
zorgen, waren we daar allemaal erg blij mee. 
Nadat ze gestorven was zongen haar kleinkinderen 
spontaan " Lang zal oma leven", en dat doet ze ook, 
zeker in onze gedachten! 

Lieve mamma, we zullen je ontzettend missen, maar 
jij hebt ons veel meegegeven, waar we je zo dank· 
baar voor zijn, dit maakt dat we samen verder kun
nen. 

Zoals Riekie tot 't laatst toe iedereen uitdrukkelijk 
bedankte voor alles, danken wij eenieder die haar 
een warm plekje in z'n hart blijft geven en voor wie 
zij een plek in haar hart vrijhield. 

Willem, kinderen en kleinkinderen. 




