


Wil in dankbaarheid gedenken 

PETRONELLA MARIA KWAKMAN 

Geboren te Kampen op 1 september 1910. 
Sinds 4 oktober 1983 weduwe van 
Daniël Bernardus Schoondermark. 

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken 
in de vrede van Christus overleden te 

Enschede op 18 september 1993. 
Na een plechtige Eucharistieviering in de 
kapel van 't Dr. Ariënshuis hebben wij op 

22 september haar lichaam te ruste gelegd 
op het R.K. kerkhof te Glanerbrug. 

Het doet ons pijn toch nog zo onverwacht 
afscheid te moeten nemen van onze lieve 
moeder en oma. 
Altijd heeft zij centraal gestaan in het leven 
van haar gezin. 
Door vader, die door zijn werk vaak afwezig 
was, werd zij op handen gedragen. 
Zij was er altijd voor haar kinderen. Haar 
stelregel was: een moeder hoort thuis te zijn. 
Zorgzaam als zij was wist zij tegelijk een 
sfeer van gezelligheid te scheppen. 

Door haar opgewekt karakter verstond zij de 
kunst om gemakkelijk kontakten te leggen 
met anderen. 
Er waren weinig dingen, waarover zij zich 
zorgen maakte. Haar enige zorg was het 
lichamelijk en geestelijk welzijn van haar 
gezin. 
De dood van vader, met wie zij zo gelukkig 
was, bracht een grote leegte in haar bestaan. 
Maar tegelijk was zij dankbaar voor de liefde, 
waarmee zij werd omgeven door haar kin
deren en kleinkinderen en door haar broers 
en zusters. 
Vertrouwend op God bleef zij wekelijks haar 
kracht zoeken bij Christus in de H. Eucharis
tie en toen plotseling haar levenseinde na
derde heeft zij vol geloof haar leven weer in 
handen gelegd van haar Schepper. 
"Heer God en Vader: wij danken U, dat Gij 
ons in haar zo'n fijne moeder en oma hebt 
geschonken. 
Maria, gij die de Moeder van Jezus zijt en ook 
van ons: leid haar nu binnen in de eeuwige 
vreugde van Uw Zoon." 

Uit dankbaarheid voor uw zorg en meeleven 
en ter gedachtenis aan onze moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen. 


