
Een liefdevolle herinnering aan 

Gerharda Olde Scheper-Krabbe 
Gradie 

echtgenote van Gerard Olde Scheper 

Ze werd geboren 9 april 1927 in Overdinkel. 
Ze overleed op 1 februari 2003 in Losser 

en ontving het Heilig Oliesel. 
Na de Uitvaartviering op 6 februari d.a.v. 
in de parochiekerk St. Martinus te Losser 

hebben we haar begeleid naar het 
crematorium te Usselo. 

Gradie werd geboren aan de Strootsweg. Ze kwam 
uit e€n gezin van 5 kinderen waarvan zij de jongste 
was. Ondanks de moeilijk oorlogsjaren. begreep je 
uit haar verhalen dat ze een hele fijne jeugd heeft 
gehad. Haar ouderli jk huis bleef altijd een veilige 
thuishaven. Dit gold niet alleen voor haar man 
Gerard maar zeker ook voor Siny en Hendrie. Het 
was goed toeven bij Opoe en Opa en later bij Bels 
en Marie. 
Toen Ma en Pa elkaar ontmoetten duurde het niet zo 
lang wr ze in het huwelijksbootje stapten. Ze waren 
54 jaren getrouwd en al die jaren heeft ze voor Pa 
klaar gestaan en gezorgd. Ze deed het zonder mop
peren. 
Moeder was een vrouw die met heel weinig tevreden 
was en blij te maken met de kleinste dingen. Ze 
genoot van iedere dag als ze wist dat met haar fami
lie alles in orde was. Haar kleinkinderen waren haar 
alles en kwamen nooit tevergeefs bij Oma voor een 
potje dammen. jokeren of zomaar een praatje. 
Moeder bood iedere€n een luisterend oor want over 
haar eigen p ijntjes en verdriet sprak ze bijna nooit. 

Nooit klagend, alles in stilte dragend. 
Ze kon zo genieten van de natuur, de vogels in haar 
tuin, de bloemen die ze zelf geplant had en zomers 
volop bloeiden. Hun hondje Wally was naast Pa haar 
tweede grote liefde, hij werd behandeld als een kind. 
En al kwam moeder dan niet zoveel onder de men
sen, ze had genoeg bezigheden. In de tuin werken. 
haar huis op orde houden en vooral niet te vergeten 
haar grootste hobby puzzelen "Woordzoekers". 
Als er tijd voor was werd er 's middags na het mid
dagdutje en ·s avonds na "Goede Tijden Slechte 
Tijden" samen met Pa een potje gekaart. Hier genoot 
ze intens van. Net als van de feestdagen, als we met 
z'n allen kwamen en bleven eten, want dan kwam 
Oma's vwl geprezen zelfgemaakte slaatje op tafel. 
Hier kon geen restaurant aan tippen. 
Moeder was niet bang voor de dood maar heeft 
menigmaal tegen Pa gezegd:"lk hoop niet dat ik zo 
moet lijden als onze Leis". Een troost voor ons is dat 
Onze Lieve Heer goed naar haar heeft geluisterd. 
Lieve, lieve Schat, wat mogen wij ons gelukkig prij
zen zo'n lieve Vrouw, Moeder, Schoonmoeder en 
Oma te hebben gehad. Wat zullen we ons nog vaak 
de vele fijne en hartel ijke momenten herinneren 
samen met jou. 

Wij zijn u zeer dankbaar en erkentelijk voor Uw 
medeleven. 

Gerard 
Siny en Henk 

Marco en Maureen 
Hendrie en Wilma 
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Nicky 
Danny 


