


Dankbare herinnering aan 

BERENDINA SCHULTE 

echtgenote van 

Wilhelm Hermann van Dooren 

Zij werd te Erica geboren op 17 juni 1922. 
Dertig jaar later, op 12 augustus 1952, 
trad zij in het huwelijk. Met haar man 
droeg zij de zorg voor drie zoons en 
twee dochters. Daarbij wijdde zij heel 
veel aand-acht aan oma van Dooren, die 
zij de laatste tijd bij zich in huis had op
genomen. 
Totaal onverwacht werd zij uit deze we
reld weggeroepen op 22 februari 1979. 
Haar lichaam hebben we op 27 februari 
d .a.v. eerbiedig te ruste gelegd op het 
katho l ieke kerkhof van Erica. 

In het Boek der Spreuken staat op het 
einde een lofrede op de sterke vrouw. 
We lezen daar: "Zij gaat de gangen van 
haar gezin na en eet haar brood niet in 
led igheid" en: "Bejubelt haar om de 
vrucht van haar handen en roemt haar 
in de poorten om haar werken" (Spr. 31, 
27 en 31). 
Van deze vrouw en moeder mogen we 
datzelfde zeggen en daarom laat zij een 
voelbare leegte achter. 
Terecht willen wij haar prijzen om haar 

voortdurende zorg, haar oprecht mede
leven en l· aar moederlijk hart. Zo 'n vrouw 
en moede :· gehad te hebben doet ons bij 
al onze droefheid zeggen: Bedankt, mama 
voor alles wat u voor ons hebt gedaan! 

Barmhartige God, 
onbegrijpelijk is de weg van het leven. 
Wij zwijgen en vragen voor Dina een 
leven in vrede voor altijd. Sterk ons bij 
dit grote verlies, zodat we voor elkaar 
die steun zijn die onze dierbare over
ledene van ons mag verwachten. 
Heilige Maria, Moeder van altijddurende 
bijstand, bid voor ons zondaars, nu en 
in het uur van onze dood. 
Amen. 

Voor uw medeleven, betoond na het over
lijden van mijn Heve vrouw, onze zorg
zame moeder en oma, betuigen wij onze 
oprechte dank. 

W. H. van Dooren . 
Kinderen en kleinkinderen. 

Erica, februari 1979. 


