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Dankbare herinnering aan 
ANNA AL_EIDA SCHNOING 

ech tgenote van 
Johannes Rudolpus Scholte 

Zij werd geboren te Weiteveen, 22 april 1910. 
Na een tijdig en godvruchtig ontvangen van 
de Sacramenten der zieken is zij in de Heer 
ontslapen in het Scheperz iekenhuis te Em· 
men, 12 december 1980. 
Op woensdag 17 december hebben we de 
plechtige Uitvaartmis gevierd in de parochie
kerk te Erica en haar l ichaam te ruste ge
legd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Dagelijks word je herinnerd aan het mys!er :e 
van de dood . Je leeft er overheen. 
Je moet verder. Maar als iemand je komt te 
ontvallen , die je dierbaar is, staat het le\"6n 
stil. Je bent verslagen. Je kunt er geen 
woorden voor vinden. 
Moeder was zo 'n dierbaar persoon, 'n l ief• 
hebbende vrouw, 'n bezorgde moeder, 'n 
lieve oma. Hoe kan het toch dat ze er nu 
niet meer is . . . . . 

Moeder was nooit ziek geweest, al leen de 
laatste weken. Ze was alweer aan de beter
hand. Ze mocht het bed uit . Ze was vo l goe
de moed en opgemonterd. Ze zag uit naar 
Kerstmis, naar het feest van Christus' ge
boorte. Wat zou dat fijn zijn : Kerstmis te 
vieren in de kring van haar gezin, met papa , 
de kinderen -en de kleinkinderen! 

Het heeft niet zo mogen zijn. Haar lichame· 
lijke krachten waren p!o:sel ing uitgeput. 
En zo ontsliep ze in de Heer, zonder pijn . 
We hadden het niet verwacht. Maar moeder 
was er wel op voorbereid . Ze had de Sa
cramenten der zieken uit voorzorg ontvan
gen, Ze had het heel voorbeeldig gedaan. 
rustig en bewust : Heer, ik geef U mijn hart, 
mijn geest en mijn leven . 

Moeder was een gelovige vrouw. Ze waar
deerde de rijke erfenis van het geloof. Dat 
kon niemand haar ontnemen . Dat was haar 
heilig. 
In de kracht van het ge loof, van het gebed 
en de H. Mis, heeft ze haar taak vervu ld -
heeft ze zich ingezet voor haar man, voor 
je kinderen en de kleinkinderen; ze dacht 
meer aan anderen dan aan zichzelf. Ze was 
door en door bezorgd . 

We zijn moeder veel dank verschuldigd . We 
Nillen haar goed voorbeeld navolgen. We 
willen ons inzetten voor vader en voor el
kaar tot we ook eenmaal thuis zullen zijn bij 
de Heer. 

Voor uw blijken van meeleven, belangstel
l ing en gebed, zeggen wij u harte lijk dank. 

J. R. Scholte, 
kinderen en kleinkinderen. 

Erica , december 1980. 


