
Dierbare herinnering aan 

Theodora Maria Sçhade 

weduwe van 
Bemardus Hendrikus Warburg 

Geboren te G1ldehaus, 6 maart 1903. 
Overleden te Enschede, 20 december 
1994, gesterkt door de laatste Heilige 

Sacramenten. De Uitvaart had plaats in de 
kapel van het Dr. Ariênstehuis op vrijdag 23 

december d.a.v" waarna de crematie 
volgde in het crematorium te Usselo. 

Moeder heeft een intens geleefd leven af· 
gesloten. Na het overlijden van haar echt
genoot was haar leven vol belangstelling en 
toew11d1ng voor haar kinderen, klein- en 
achterkle111k111deren. Ze had voor ieder een 
luisterend oor en ZlJ stond allen met raad en 
daad terzijde 

Voor haar was het altijd een hoogtepunt dat 
de gehele familie tezamen was. Zij voelde 
zich zo innig verbonden met hen dat op het 
sterfbed haar laatste woorden dan ook 
waren: "Wij houden van elkaar. Nu, altijd en 
in de Eeuwigheid". 

Haar grote kracht vond zij 1n een diep 
geloof, waarbij het Moeder God's beeld een 
voorname plaats innam. 

Zowel in het Stokhorstflat als later in het Dr. 
Ariënstehu1s beleefde zij vele gelukkige 
1aren. Met haar positieve en opgewekte 
levensinstelling was zij menigeen tot steun. 

Gelukkig vond zij in het Or. Ariènstehuis 
ook de natuur dichtbij en een plekje 
temidden van bloemen, planten en vogels. . . . 
Haar ogen waren blauw, haar haren grijs. 
Ze zei dat ze maar weinig dingen wist maar 
wàt ze zei, was zó genipt.. .zó w11s. wel 
duizendmaal heb ik gedacht dat 1s 't! 

De Hoog re Dmgen speelden biJ haar mee, 
zij zag het leven in een ander Licht. Zo leef
de en werkte ze heel tevree 'n glimlach op 
haar nobele gezicht 

Zo kunnen bomen in het landschap staan 
in volle rust en helemaal compleet 
zo is ze ook die avond overgegaan 
en nooit vergeet 1k wat ze voor me deed. 

Kinderen, klein- en achterkle111k1nderen. 


