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Bedroefd om haar plotseling overlijden, maar dankbaar voor 

alles wat zij voor ons heeft betekend, nemen wij afscheid 
van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma 

Hendrika Hermina Geerdink 

sinds 8 januari 1991 weduwe van: 

Hendrikus Johannes Schoolkate 

Moeder en oma werd geboren te St. lsidorishoeve op 30 
december 1918. Geheel onverwachts is zij gestorven op de 
eerste Kerstdag, 25 december 1994. We namen afscheid 
van haar t ijdens de Eucharistieviering op vrijdag 30 decem
ber 1994, op haar 768 verjaardag, in de parochiekerk van de 
H. Blasius te Beckum, waarna we haar, bij vader, te ruste 
hebben gelegd op het parochie-kerkhof. 

Wij zijn ontdaan nu wij zo plotseling afscheid moeten nemen 
van onze moeder en oma. Tijdens de Eucharistieviering van 
de eerste Kerstdag werd zij onwel en is, na gezalfd te zijn 
met de H. Olie, overleden. 

Moeder heeft geen gemakkelijk leven gehad. Haar ouders 
overleden heel vroeg, al voor haar eigen huwelijk met vader. 
Ze bleef toen achter samen met haar broer en heeft met 
Bernard de boerderij voortgezet. Na haar huwelijk met vader 
kwamen er ook zorgel ijke tijden, ze hadden het niet zo 
breed. Voor moeder stonden vader en de kinderen op de 
eerste plaats. Ze vroeg heel weinig voor zichzett, anderen 
gingen voor. Het verlies van vader is haar heel zwaar 
gevallen en als moeder naar de kerk ging-ze was een heel 
trouw kerkbezoekster-of boodsc~appen deed, ging ze altijä 
even naai het kerkhof, het graf van vader verzorgen. 

Moeder klaagde nooit en zij heeft tot het laatst op haar 
eigen geliefde plekje kunnen wonen. Haar huis, groente
tuin en kippen waren haar zeer dierbaar. Dit huis leeg aan 
te treffen doet pijn. Daar lag haar hart en onze herinnerin
gen. Ze hield van ons en van de kleinkinderen . Wij zullen 
moeder heel erg missen, zij stond altijd voor ons klaar. 

Met vader ging ze graag uit met de auto en moeder reed, 
op een heel positieve wijze, met vader mee. Moeder was 
creatief, ze handwerkte, breide stapels sokken voor ons en 
de kleinkinderen, puzzelde en hield een dagboek bij. Hierin 
heeft ze kort voor haar overlijden nog geschreven. Ook 
had ze veel contacten, ze was heel attent en geïnteres
seerd in het wel en wee van ons, maar ook van anderen. 
Ze was lid van de bejaardensoos en sinds kort was ze 
zelfs 40 jaar lid van de K.V.O .. De maandagmiddag was 
voor tante Annie en tante Leis. Zij had zo haar eigen 
leventje opgebouwd na het overlijden van vader. Moeder 
wilde blijven wonen aan de Geurdsweg en alle kinderen 
hebben daar- dat was ook de wens van vader- heel goed 
voor haar gezorgd. Ze wilde nooit lang van huis en als ze 
naar Kevelaer ging dan was dat voor één dag. Moeder 
was heel gastvrij, had altijd de koffie klaar, voor de klein
kinderen iets lekkers in huis en als er aanleiding toe was, 
gaf ze haar mening heel eerlijk. Dat hebben we erg 
gewaardeerd. 
Stil worden we bij het weten dat moeder, gelovig als ze 
was, overleden is op de eerste Kerstdag en op haar ver
jaardag is begraven. 
Wij houden een dankbare herinnering aan haar en weten 
dat haar leven goed is geweest. Nu zij zo plotseling van 
ons is heengegaan, geloven en vertrouwen wij, dat ze een 
nieuw thuis heeft gevonden bij de Heer van alle leven. 
Dat zij, met Maria als haar voorspreekster, is opgenomen 
in de heerlijkheid Gods, verenigd met vader. 
Alten , die met ons meegeleefd hebben bij het plotseling 
overlijden van moeder en oma, zeggen we oprecht dank. 

Familie Schoolkate 


