
t 
Dankbaar gedenken wij 

Theodora Johanna Schulte Roelink 

weduwe van 

Bernard Schulte 

Zij werd geboren op 23 september 1928 te 
Overdinkel en overleed toch nog onverwacht op 
6 december 1999 in het V. T.O. te Denekamp. Wij 
hebben biddend afscheid van haar genomen in 
de St. Josefkerk te Noord-Deurningen en haar 
daarna te rusten gelegd naast haar echtgenoot 
op het paroch1êle kerkhof. 

Ze wilde altijd graag geven. Geven van de schat 
aan liefde en zorg die zij in zich droeg. 
Altijd was ze druk voor een ander, nooit voor 
zichzelf. Al op jonge leeftijd getrouwd, moest er 
hard 9.ewerkt worden. Maar ook later in hun 
huwelijk moesten er vele monden gevoed wor
den en stonden haar handen nooit stil. Het 
gezin was haar trots. Hoe beter het ging, hoe 
liever ze het had. En naar haar aard, moest 
alles precies en schoon zijn. Een moeder met 
'een scherpe neus' voor de dingen die binnen 
het gezin speelden. Er ging haar niets mis. 

Ze hield van het gezellig samen-zijn. Deze oma 
zou niet 9.auw iets vergeten en met lege handen 
ging je bij haar nooit weg. 
Soms kon moeder enorm tegen dingen opzien. 
Dan had ze aan vader een goede steun. Ook 
haar diepe geloof en moeder Maria stonden 
haar altijd terzijde. Vooral de laatste jaren, toen 
haar krachten begonnen af te nemen. Ze heeft 
het intens moeilijk gevonden het werk niet meer 
aan te kunnen. Er viel steeds meer weg. Wat 
bleef was haar zorg en aandacht voor anderen. 
Toen ze uiteindelijk niet meer kon, heeft ze de 
zo ver-diende rust gekregen. Een leven van 
gevende liefde is daarmee onder ons ten einde. 

Moge ons aller moeder Maria haar nu geleiden 
naar het hemels oord van licht en vrede, waar 
zij weer op krachten mag komen in de bescher
mende hand van haar Vriend; de Heer. 

Nooit vragend 
Nooit klagend 

Altijd alles voor zichzelf dragend 
Was zij een steun voor velen. 

Lieve Ma, Lieve Oma en Lieve Overgrootmoeder 
bedankt voor alles 1 

De familie Schutte wil allen van harte bedanken, die 
onze moeder en oma een warm hart hebben toegedra
gen voor en ltjdens haar ziekte. Dank ook voor uw 
komst bij haar afscheid. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. 


