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Ter dankbare herinnering aan 

ANNA ALEIDA MARGARETHA 

SCHULTE 
Geboren te Nieuw-Schoonebeek op 
29 juli 1902 en aldaar overleden na 
gesterkt te zijn met het sakrament der 
zieken op 31 mei 1974 Op 4 juni d.a.v. 
werd zij begraven op het R. K. Kerkhof 
te Nieuw-Schoonebeek. 

Rustig en evenwichtig bracht zij haar 
leven hier op aarde door, met een grote 
liefde voor haar medemensen, die zij 
behulpzaam ter zijde stond. Op die
zelfde rustige manier, en vol liefde tot 
haar Schepper, ging zij van ons he en. 
Zij was een heilig en godsdienstig mens, 
met een grote devotie tot Maria, de 
Moeder van Jezus. In tijden van onrust 
of angst vond zij haar rust en kalmte 
terug in het contact met haar God hij 
het ontvangen van de heilige sakramen
ten. Daags voor haar dood vroeg zij 
zelf nog om nog eenmaal de H. Com
munie te mogen ontvangen. 

Nu is zij bij haar Heer, Die zij liefhad. 
Na een geduldig gedragen lang ziek
bed, waarbij zij aangewezen was op 
de hulp van anderen, besefte zij dat 
het einde naderde, en kon toen vol 
geloof vragen : Waarom zou ik bang 
zijn voor de dood? Verenigd met God 
voelde zij zich sterk bij alle zwakte 
van haar zieke lichaam. 
Kort voor haar dood be loofde zij nog 
om vanuit de hemel voor de achter
hlijvenden te bidden. Moge zij nu, 
samen met Ida, haar petekind, onze 
voorspreekster zijn bij God. 
Een lieve zus en tante, die als een 
moeder was, is van ons heengegaan. 
Wij zi.in dankbaar voor ;ill es wat zij 
voor ons deed en betekende. Haar voor
lweld v;in liefde tot God en tot de 
mensen is ons tot troost en sterkte 
bij dit verlies 
In geloof vertrouwen wij er op dat 
God haar voor eeuwig gelukkig heeft 
gemaakt en dat zij nu verenigd is met 
Hem, naar Wien zij altijd heeft gezocht. 

Uat zij ruste in vrede. 

Voor uw blijken van meeleven bij dit 
verlies, zijn wij u oprecht dankbaar. 

Familie SCHUL TE. 


