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Dankbare herinnering aan 

Hendrika Maria IJland 

sinds 13 oktober 1982 weduwe van 

Johannes Theodorus Schulte 

Zij werd geboren te Denekamp op 13 mei 1895 
en overleed, t ijdig voorzien van het H. Sacra
ment der Zieken, in het verpleeghuis "Gerardus 
Majella" te Denekamp op 6 april 1993. We had
den haar voor het laatst in ons midden tijdens de 
viering van de H. Eucharistie op paaszaterdag 10 
april 1993, waarna wij haar lichaam hebben be
graven bij vader op het kerkhof van de St. Nico
laasparochie te Denekamp. 

"Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Ze staat 
op als het nog donker is, zorgt voor het eten van 
heel de familie. Ze pakt het werk krachtig aan, ze 
is onvermoeibaar"(spreuken 31). 
Deze woorden uit de H. Schrift zijn wel bijzonder 
van toepassing op het lange vruchtbare leven 
van onze moeder en oma. Ze heeft bijna een 
eeuw volgemaakt, was moeder van elf kinderen, 

waarvan Johan, de oudste zoon, in 1975 is over
leden, oma van 36 kleinkinderen en 53 achter
kleinkinderen. 
Ze heeft dag en nacht klaargestaan voor haar 
grote gezin en het toendertijd kleine boerenbe
drijf samen met vader, die zijn dagtaak vond in 
het houthakken. Ondanks het vele werk, dat ver
richt moest worden zorgde ze toch altijd voor 
een gezellige sfeer en waren alle kinderen, ook 
toen ze het ouderlijk huis verlaten hadden, altijd 
van harte welkom. 
De kracht voor dit welbestede leven heeft ze 
steeds gevonden in het gebed. De kerk had een 
voorname plaats in haar gelovig hart. 
Sinds november 1990 werd ze liefdevol ver
pleegd in "Gerardus Majella", waar ze in de 
Goede Week in rust en vrede naar God is ge
gaan. 
Het is nu voor moeder en oma Pasen, nieuw en 
onvergankelijk leven is haar deel . Dat bidden we 
haar van harte toe. 
Moeder, zalig Pasen en tot weerziens bij God. 
Maria, Moeder van altijddurende bijstand, bid 
voor ons. 

Voor uw blijken van medeleven betoond na het 
overlijden van onze lieve moeder, groot· en over
grootmoeder betuigen wij U onze oprechte 
dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 




