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Ter dankbare herinnering aan 

Aleida Aloysia Schwieters 
echtgenote van Jan Hendrikus Schutte 

Geboren op 30 augustus 1936 te Nieuw Schoone
beek. Aldaar overleden op 12 april 1975, na 
voorzien te zijn van het sakrament van de 
zieken. Zij werd begraven op 16 april 1975 
op het R. K. kerkhof te Nieuw Schoonebeek. 

Het is een langdurig proces geweest, een 
lange lijdensweg. Met al de kracht van haar 
wil heeft zij gevochten voor het behoud van 
haar aardse leven, maar tegen de verwoes
tende indringer van haar ziekte was ook zij 
niet bestand . Langzamerhand begon zij steeds 
duidelijker in te zien, dat zij die strijd niet 
kon winnen. Tegelijkertijd groeide toen haar 
overgave aan Gods H. Wil. Het leven met 
God, dát zou niemand en niets haar ontne
men. Die overtuiging groeide in haar, en 
die zekerheid werd haar kracht en troost. 
Evenals het lijden van Christus was ook haar 
lijden niet zinloos, maar afgestemd op het 
voltooide menselijk leven en geluk, dat uit
mondt bij God, de Schepper en Instandhou
der van het leven . 

Zij was een sterke en moedige vrouw. We 
mogen trots op haar zijn, omdat zij de goede 

strijd heeft gestreden en in geloof aanvaard. 
Toen geen enkele menselijke hulp meer 
mocht baten, verlangde zij des te meer naar 
de ontmoeting met de verrezen Heer, die 
ook voor haar door lijden en dood was ge
gaan, en die haar het nieuwe leven zou ge
ven, waar geen pijn en dood meer zal zijn. 

Zij was ook een dankbare vrouw, dankbaar 
voor de goede zorgen van haar man, dank
baar voor het meeleven van haar ouders, 
familieleden en vrienden, en dankbaar voor 
de liefde van haar kinderen. 

Dierbare man, dank voor alles. Lieve kin
deren, behartigt wat jullie van moeder ge
hoord en gezien hebben. Blijft trouw aan de 
Heer van het leven. Tot ziens bij God. 

Lieve vrouw en lieve moeder, ook u bedankt 
voor alles, en voor het goede voorbeeld dat 
u ons gaf. 
Dat u nu moge rusten in vrede, in het nieuwe 
leven bij God. 

Onze hartelijke dank 
voor uw blijken van meeleven. 

Fam. Schutte 

Nieuw Schoonebeek, april 1975 


