
Dankbaar gedenken we 

Maria Helena Damink 
schoonzus en huisgenote van 

JOSEPH SCHADË. 

Ze werd geboren op 17 september 
1901 te Losser. Ze overleed, na het 
ontvangen van de Sacramenten der 
zieken in .,bruggerbosch", op 11 de
cember 1985. We deden haar uitge
leide in de Uitvaartdienst in de Sint 
Jacobuskerk te Enschede op 16 de
cember d.a.v .. waarna de crematie-

plechtigheid volgde te Usselo. 

Al vroeg wees geworden, ging zij en 
haar jongere zus An op kamers wonen. 
Toen deze laatste ging trouwen, kwam 
ze bij de familie Schadé, die een zaak 
begon, inwonen. ZIJ dreef het huishou
den en droeg veel zorg voor de twee 
zonen Gerard en Johan. 

Als tante Marie was ze tegelijk een 
tweede moeder. 
Ze drong zich nooit op, was zeer be

scheiden, heel eenvoudig en zacht van 
aard; stelde geen eisen. Haar enigste 

uitjes waren jarenlang haar gang, 2x 
per week, naar de markt en 'szondags 
naar haar zus in Oldenzaal. 
Na het trouwen van de twee jongens 

ging haar volle aandacht ook naar hun 
kinderen. 

Vier jaar geleden stierf haar zus, 
waarmee ze altijd zo'n sterke band had 
gehad. - 1 oen hoefde het voor haar 
allemaal niet meer. - Toen ze daarbij 
ook nog steeds moeilijker kon gaan. 
begon ze zelfs naar de dood te ver
langen. - Haar schoonbroer is haar in 
deze moeilijke jaren tot grote steun 
geweest. 
Ze overleed tenslotte in bruggerbosch 
op 84-jarige leeftijd, in volle overgave 
aan God. - We vertrouwen erop dat 
God haar zal belonen met de woorden · 
"Uitstekend! Over weinig was je frouw, 
over veel zal Ik je aanstellen. 
Ga binnen in de vreugde van Je Heer.' ' 

fMt 25,21) 

Voor Uw meeleven tijdens haar ziekte 
en Uw blijken van deelneming na haar 
overlijden en bij de uitvaart, danken 
we U hartelijk. 

J. Th. SCHADË 
en haar neven. 


