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Dankbare herinnering aan 

ANNA MARIA SCHULTE 
Zij werd 14 april 1922 in Erica geboren. 
Gesterkt door het sacrament van de 
zieken is zij op 1 januari 1985 in het 
Scheperziekenhuis te Emmen over
leden. Na een plechtige Uitvaartmis 
hebben wij op 5 januari 1985 haar 
lichaam te rusten gelegd op het R. K. 
kerkhof in Erica. 

Marie Schulte is op de wereld gekomen 
met een zwak en kwetsbaar l ichaam . 
Maar in dat lichaam huisde een enorm 
sterke geest en een grote wilsk racht . 
Daardoor is zij een markante persoon
lijkheid geworden, die haar overt uiging 
en mening niet onder stoelen of banken 
stak. Onderscheid tussen hoogge
plaatsten en alledaagse mensen kende 
ze daarbij niet. Haar manier van leven 
en werken was zo serieus, dat ze daar 
door nauwelijks aan humor toekwam . 

Ze heeft meerdere ziektes gekend; 
maar een paar jaar geleden kreeg ze 
een ziekte die ongeneeslijk bleek te 
zijn. Met een bewonderenswaardige 
moed is zij haar ziekte tegemoet ge
treden. Ook al brak de kwaal haar ge
leidelijk af, toch is zij tot het eind t oe 
de ziekte geest el ijk de baas gebleven . 
Ze kon er dan ook heel goed over pra 
ten, bijna alsof het een · andermans 
ziekte was; en daardoor wa.s ze vaak 
de ander tot kracht en troost. 
Zelf heeft ze de kracht gevonden in 
haar geloof dat erg groot en onwankel 
baar was . 
Op de vraag: "Kan ik iets voor je doen?" 
antwoordde ze op haar sterfdag: 
,, Bid maar, dat het vandaag mag ge
beuren". En even later : "Bedank al 
die vele mensen die mij tot steun zijn 
geweest. Bedank ze allemaal namens 
mij". Graag brengen wij die laatste 
wens over .. . ... . 
In al haar ongenaakbaarheid was ze 
toch een geweldige vrouw . 

Dat ze mag rusten in vrede. 

Uw vele blijken van meeleven zijn 
voor ons een steun geweest. 
Graag willen wij U daarvoor danken . 

FAMILIE SCHULTE 


