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In dankbare herinnering aan 

ADELHEID MARIA STEVERDING 

weduwe van 
JOHANNES HENDRIKUS te VAARWERK 

eerder weduwe van 
JOHANNES GERARDUS SCHONENBORG 

Zij werd geboren op 25 maart 1906 in Grosz Burlo te Duitsland. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is zij op 20 mei 1994 
overleden te Hengevelde. Op 25 mei heeft haar uitvaart plaatsge
vonden in de parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te 
Hengevelde, waarna zij werd begraven op het kerkhof van de 
parochie. 

Onze moeder en oma heeft in haar leven heel hard gewerkt. 
Daarbij heeft zij zware tegenslagen gekend. Maar kort mocht haar 
huwelijk met Gerard Schonenborg duren. In het voorjaar van 
1945 verloor zij binnen een maand haar zoon Bennie en haar 
man. 
Enkele jaren later trouwde zij met Hendrik te Vaarwerk. Heel plot
seling heeft zij in juli 1960 ook hem weer verloren. In de zorg voor 
haar gezin en in het werk voor het bedrijf heeft zij als moeder heel 
veel jaren alleen gestaan. 
Zij heeft in haar werk haar geluk gezocht. In huis zorgde zij 

ervoor, dat alles altijd "netjes en goed aan kant" was. In de tuin en 
op het bedrijf werkte zij met veel liefde en bekwaamheid. 
Voor iedereen was zij gastvrij. Haar welkom gold zeker voor de 
kleinkinderen. Deze gingen niet weg zonder haar vraag: "Heb je 
wel goed gegeten? Heb je wel drinken gehad?" 
De kracht voor haar leven en werken vond zij in haar geloof. Voor 
haar was de kerk een tweede thuis, waar zij goed kon bidden. De 
laatste jaren kon zij hier niet meer komen. Want vanaf haar 80-ste 
verjaardag, waar we samen een mooi feest van hebben gemaakt, 
is haar gezondheid steeds minder geworden. Steeds meer had zij 
de zorg en de verpleging van anderen nodig. 
Dankzij de inzet van velen, maar vooral van haar huisgenoten, is 
haar liefste wens in vervulling gegaan. Zij wilde thuis blijven. En 
dit is gelukt. In haar eigen omgeving en temidden van haar kinde· 
ren is zij van dit aardse naar het hemels leven over gegaan. 
In het hemels Vaderhuis mag zij nu geborgen zijn in de eeuwige 
liefde van God, samen met allen, die haar in geloof zijn voorge
gaan. 

Heer onze God, wij danken U 
voor het leven van onze moeder en oma. 
Dat het eeuwig licht haar nu mag verlichten. 
Geef dat wij samen zorgen voor elkaar, 
zoals zij er altijd voor ons was. 
Amen. 

Voor alle steun en blijk van medeleven tijdens de ziekte, het ster
ven en het afscheid nemen vandaag, zeggen wij U allen hartelijk 
dank. 

kinderen en kleinkinderen 


