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(An) 
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Krikhaar 

sinds 25 september 1979 
weduwe van 

Henricus Johannes 
(Hein) Schrijver 

Zij werd geboren te Tubbergen op 8 november 1919. 
Na een kortstondig ziekbed overleed zij , geheel 
onverwacht, in ziekenhuis Twente borg te Almelo op 6 
juni 1997. Op 11 juni d.o.v. hebben wij afscheid van 
haar genomen tijdens een plechtig gezongen uitvaart 
in de parochiekerk van St. Christoffel te Almelo waar
na de crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden in 
het crematorium 'Twente" te Almelo. 

Zorgzaam en in grote eenvoud, met veel zorg voor 
haar gezin en in het bijzonder Leo, heeft zij geleefd. 

Zij heeft haar leven lang hard gewerkt en geploeterd. 
Het was haar nooit teveel. 

Haar over! ij den kwam te vroeg. Te vroeg om nog met 
de kinderen en de kleinkinderen te zijn en te genieten 
van de kleine, goede momenten die het leven biedt, 
want genieten kon zij. Zo genoot ze van haar tuin, was 
ze gek op bloemen en hield van mooie kleren. Zij kon 
onder de indruk zijn van goede Eucharistievieringen, 
waarin zij dan haar geloof kon beleven. 

An was een schat van een vrouw. De deur stond altijd 
open. De koffie stond altijd klaar. Ze was mild voor 
anderen en hard voor z ichzelf. 

Moeder en oma, woorden schieten tekort als we wil
len zeggen hoeveel we je zullen mi ssen. Het waren 
ni et alleen de woorden, maar ook de daden die telden. 
Wij zijn blij zo'n moeder en oma te hebben gehad. 

Voor uw belangstelling en blijken van medeleven zeg
gen wij u hierbij onze oprechte dank. · 

Almelo , 11 juni 997 
Deldensestraat 153 

Kinderen en kl einkinderen 



Niet eerlijk 

Het is ni et eerlijk , 
dat een moeder moet sterven , 

die zo hard werkt, 
di e je altijd tot steun is, 
die zo bezorgd is. 

Het is ni et eerlijk 
dat een oma moet sterven, 

di e opgewekt is, 
die humor heeft, 
die betrokken is. 

Het is niet eerlijk 
dat vinden wij allemaal. 

Heer, geef ons de kracht om verder, 
zonder moeder en oma, 
maar met haar herinnering , te leven. 
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Dag mama, oma bedankt. 


