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Ter dankbare herinnering aan 

Ida Schulte 
Geboren te Nieuw Schoonebeek, 20 febru
ari 1958. Bij het H. Doopsel ontving ze 
de namen: Anna, Aleida, Margaretha. 
Op 15jarige leeftijd kwam ze door een 
noodlottig ongeval om het leven op 1 7 no
vember 1973, en op 21 november d. a.v. 
werd ze begraven op het r. k. kerkhof te 
Nieuw Schoonebeek. 

Daags voor het ongeval kwam ze nog vol 
enthousiasme thuis van een feestje op 
school. Ze had er zo van genoten: "Mama, 
papa, wat was dat toch mooi!" Ja, dat 
was Ida: blij en dankbaar om kleine din
gen - opgetogen als een onschuldig kind. 
Ze kon genieten van al wat mooi en goed 
was - van de zon, de planten en de bloe
men. Ze vond het allemaal geweldig. De 
wereld lag voor haar open. Het leven 
lachte haar tegen. Ze kon dansen en sprin
gen als een hert. Ze vloog door haar kleine 
wereld als een vogel zonder zorg. 

Ida was in veel opzichten een bijzonder 
kind, omdat ze zo dankbaar was. Dat 
maakte haar ook gelukkig. 

Op school ging het ook al beter. Ze begon 
er echt zin in te krijgen, en iedereen had 
graag met haar te doen. 

Haar toekomst? Daar. dacht ze wel aan. 
Daar mijmerde ze wel over. Wat zou ze 
ervan maken? 'n leven van dienstbaar
heid ..... dat stond haar wel aan. Dat trok 

haar . Haar idealen waren wellicht nog een 
beetje vaag, maar dienstbaar kon ze al
vast zijn. Daar wachte ze niet mee. Ze 
hielp en verzorgde haar tante als een en
gel, ze nam haar moeder veel onplezierig 
werk uit de handen, ze stond voor iedereen 
klaar. 

Het jonge leven van Ida is nu afgesloten -
te vroeg - veel te vroeg naar menselijke 
berekeningen. We staan verslagen - we 
kunnen er geen worden voor vinden - we 
zijn als versuft in dit duister - waarom -
we hadden al zoveel meegemaakt en nu dit 
nog ..... 

We kunnen niet beter doen dan aanleunen 
bij de Heer, die zelf door lijden en dood 
is heengegaan naar het leven. 
Door Hem weten we dat onze taak hierin 
bestaat: elkaar en de kinderen naar God 
te geleiden. Ida leeft nu bij God, de Bron 
van eeuwige vreugde en geluk. 
Door Hem weten we ook dat kruis en lij
den zinvol en zegenrijk kunnen zijn. Bij 
al onze droefheid zijn wij dankbaar voor 
Ida, die nog niet geraakt was door het 
kwaad. 

Mama, papa, en tante, broers en zusjes 
dank voor uw toewijding, liefde en zorg. 
Ik leef bij de Heer. 

Voor Uw gebed, Uw vele blijken van mee
leven en deelname aan onze droefheid zijn 
wij U oprecht dankbaar. 

Familie Schulte 


