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Een dankbare herinnering aan 

ANNA GEBINA SCHEEVE 
sinds 11 augustus 1980 weduwe van 

Bernardus Johannes Soelman 

Zij werd geboren op 7 mei 1900 te Munneke
moer in de gemeente Vlagtwedde. 
Op zondag 7 november 1999, op de leeftijd 
van precies 99 en een half jaar, over leed zij, 
gesterkt door het Sacrament der Z ieken, in 
de " Dillehof" te Klazienaveen. 
We namen afsche :d van haar tijdens een 
plechtige Uitvaartdienst op donderdag 11 no
vember 1999 in de paroch iekerk van de H. 
Henricus te Klazienaveen, waarna we haar ter 
ru ste legden op de R.K. beg raafp laats aldaar. 

Een sterke vrouw was zij, tot op hoge leeft ijd 
uiterst v itaa l en actief. Geen moeite was haar 
teveel als het ging om de zorg voor haar ge
zin , de boerderij en "haar" tu in. 
Soms was het wel eens teveel van het goede 
en dreef ze te ver door. Zo stond ze met 92 
jaar nog op een trap de kamperfoel ie te 
knippen! 
Ze had nu eenmaal een sterke wil en had 
als moeder en oma een groot verantwoorde
lijkheidsgevoel. Tege lijkert ijd was ze ook ui
termate gastvri j voor haar kinderen , k lei nkin
deren, buren en nog vele anderen. 
De oorlogsjaren ver l iepen voor haar bijzon
der enerverend. Met onderdu ikers en nog een 
tweetal evacués was het hard werken om aan 

vo :doende eten te komen. Maar voor ieder 
was zij even goed en hartel ij k. 
Tot het laatst aan toe toonde zi j grote inte
resse voor de we reld om haar heen. Zonder 
kranten en telev isie kon zij niet , met name 
de landeli j ke pol itiek had haar belangstell ing . 
Toen ze 92 jaar was ging ze om gezondheids
redenen naar de "D il lehof"; zij was er de 
oudste bewoonster. En dat wilde ze ook best 
weten! 
A!s je nagaat wat zij in haar leven allemaal 
te ve rwerken kreeg en hoe zij daarin krach
ti g staande bleef, dan kan onze bewonder ing 
voor haar alleen maar heel groot zijn. 
Hee! vee l van die kracht putte zij uit haar 
ge loof en met name uit haar gebed . St. Ge
rardus Majel la was haar grote vriend en voor
spraak bij God . 
In onze gedachten za l ze b lijven voortleven 
als een sterke vrou w, d ie we dankbaar zijn 
om wat ze ons heeft voorgeleefd : haar ijver, 
haar I iefde, haar geloof . .... . 

Moge zij rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en belangstel I ing na het 
overl ijden van onze l ieve moeder en oma, 
zeggen wij u harte lijk dank. 

FAMILIE SOELMAN. 




