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In dankbare herinnering aan 

- Maria Elisabeth 
Schulenborg 
weduwe van 
Hendrik Gerrit Jan Assink 

Zij werd geboren op 24 april 1916 te Graes 
(Dtsl.) . Plotseling overleed zij op 3 oktober 
1993 te Enschede. Na de Uitvaart in haar 
parochiekerk van de H. lsidorus te St. lsi
dorushoeve is zij begraven op het kerkhof 
van de parochie. 

In het leven van onze moeder en oma heeft 
het werk een grote rol gespeeld. Voor haar 
huwelijk is zij a ltijd in betrekking geweest 
op grote boerderijen. En toen zij in 1952 in 
Holland kwam op 36-jarige leeftijd , werkte zij 
samen met vader mee op de boerderij . De 
geboorte van ons, Tonnie en Annie, betekende 
voor haar de vervulling van een diep ver
langen. We hadden het mooi met elkaar. 

Al in 1969 stierf vader. Zij wilde dat wij als 
kinderen leerden en opleidingen volgden . 
Maar zij wilde ook de boerderij in stand 
houden . Niets was haar te veel en zij ont
zegde zich alles om haar kinderen vooruit 
te helpen. 

Gelukkig heeft zij volop kunnen genieten 
van haar kleinkinderen. Zij paste graag op. 
En met een warme belangstelling volgde zij 
hun ontwikkeling. Zij was een lieve oma, die 
de kleinkinderen graag om zich heen had. 

Zij onderhield goede kontakten met haar 
familie en voor haar was de buurt heel be-

langrijk. Haar belangstelling ging ook verder. 
Zij volgde het leven in het dorp en in de 
parochie, maar ook de politiek en de sport. 
Zij kon over ontwikkelingen goed haar eigen 
mening geven en zij stelde haar ze lfstandig
heid erg op prijs. 

In haor leven heeft zij veel steun gevonden 
rn het geloof. Zij kon zich het leven niet in
denken zonder kerk en het geestelijk leven. 
Zij had een bijzonder gevoel voor recht
vaardigheid. 

Voor ons is zij een moeder en een oma, 
waar we trots op zijn en zullen blijven. Zij 
heeft haar leven voor ons prijsgegeven. 
"Maar wie zijn leven kan prijsgeven in deze 
wereld, zal het behouden voor het eeuwige 
leven " (Joh. 12, 25) . 

Heer onze God, geef haar het eeuwig e leven. 
Geef aan ons de kracht om verder te gaan 
met haar voorbeeld voor ogen. Amen. 

Wij danken u voor uw belangstelling en uw 
medeleven tijdens de ziekte en bij het over-
1 ijden van onze moeder. 

fam. Assink 


