


Haar handen hebben voor ons gewerkt, 
haar hart heeft voor ons geklopt, 

haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht. 

ELISABETH GROOT KÖRMELINK 
weduwe van 

HERMANNUSJOHANNESSCHONENBORG 

Zij werd geboren op 24 juni 1906 te Vreden. Ge
sterkt door het Sacrament der zieken overleed zij 
op 4 maart 1995 te Haaksbergen. Na de uitvaart in 
haar parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te 
Hengevelde op 8 maart werd zij begraven op het 
kerkhof van de parochie. 

Een sterke en bijzondere vrouw heeft haar levens
taak volbracht. Graag was zij bij haar kinderen en 
kleinkinderen gebleven. Met veel pijn en lijden heeft 
zij hiervoor gevochten. Vaak leek zij onvermoei
baar, vol energie en wilskracht. 
In de familiekring was zij de sterke spil, die harte
lijkheid, gastvrijheid, goedheid en gemoedelijkheid 
uitstraalde. Zij kon intens genieten van feesten, ge
boorten en het opgroeien van de kleinkinderen. 

Moeder en Oma toonde steeds warme belangstel
ling voor alles, wat er om haar heen gebeurde. 
Steeds duidelijker werd het voor ons, dat zij een 
sterke en karaktervolle vrouw was. 
Op 23 oktober 1962 verloor zij haar man en op 11 
juni 1970 moest zij haar zoon Gerard missen. Dit 
heeft zij op haar eigen manier verwerkt. Door de 
vele kerkbezoeken heeft zij daarin veel troost en 
kracht gevonden . De rozenkrans en H. Maria 
waren haar tot het laatst toe dierbaar. 

De belangrijkste plaats voor haar was thuis , het 
gezin van Jan, Ria en de kinderen en heel de boer
derij. Hier is zij temidden van hen gelukkig ge
weest. Zij was heel dankbaar voor de liefde en de 
verpleging, die zij tijdens haar ziekte heeft ontvan
gen. Haar leven en haar persoonlijkheid blijven tot 
ons spreken, ook nu zij g~storven is. Zij blijft voor 
een ieder altijd onze Moeder, Oma en Lieske .... 

Voor het tonen van Uw medeleven, tijdens de ziek
te en na het overlijden, danken wij U hartelijk. 

fam. Schonenborg 


