
T~• vrome het lnnerlng aan 
WILHEL!UL.~A HE~RIKA HOOGERS 
Zij werd geboren te Gron.au CDld.) 2 no
vember 1900. Na een zeer gelukkig hu
welijksleven van ruim 50 jaren met 

Theodorus Johannes Isidorus 
Schoonderwoert 

die haar in januari 1976 voorging naar 
de eeuwigheid, overleed zij vrij onver
\vacht, nog voorzien van het sacrament 
der zieken, in het R.K. verpleeghuis te 
Denekamp 25 oktober 1981. Na de uit
vaartdienst in de parochiekerk te Dene
kamp op 28 oktober 1981 hebben wij haar 
lichaam begeleid naar het crematorium 

te Usselo. 
In de herinnering van haar zes kinderen 
zal zij blijven voortleven als een beschei
den, cemoudige moeder, die zich steeds 
op de achtergrond hield, maar die met 
grote toewijding de haar door God toebe
deelde taak vervulde in haar gezin. Zij 
:..:orgde altijd voor een gezell!gc sfeer in 
hot huiselijk milieu, waar iedereen wel
kom was en zij in haar gastvrijheid 
:edcrcen gaarne ontving. Z•j kon ook 
echt genieten van. de schoonheid van 
Gods schepping en zij beschikte over een 
bepaalde humor, welke karakteristiek 
w:::s voor haar levensblijheid. 

Toen \'i! d~r haar was ontvallen en zij al
leen ,·cr rler meest leven in haar huis, 
werd het le\·en tengevolge van een slo
pende ziekte en eenzaamheid moeili k 
voor haar. Toen ltreeg zij 'n zwaar krui'J 
te dragen en moest zij in de laatste we
ken van h.iar leven opgenomen worden 
in het R.K. verpleeghuis te Denekamp, 
waar z:j liefdevol werd verzorgd. 
Wij mcgen Yertrouwen, dat God Zijn 
~ro .wc èienares, nu zij haar aardse le
,·enstaak heeft volbracht, zal opnemen 
in Zijn hemelse heerlijkheid. 

Heer, geef haar de eeuwige rust 
E.'1, het eeuwige licht verlichte haar 
Iv!e;::-e zij rusten in vrede. 

Vcor Uw deelneming ondervonden na 't 
ovcrl:jden van onze beminde moeder, be
huwdmoeder en oma, betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

Familie Schoonderwoert 

Denekamp, oktober 1981. 
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