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In dankbare herinnering aan 

JOHANNA MARIA SCHEINK 
weduwe van J.H. in den Nieuwenkamp 

Ze werd geboren in Eibergen op 3 
september 1901. Ze overleed, op 4 mei 
1997 in Eibergen. We hebben afscheid van 
haar genomen tijdens de uitvaart van 
vn1dag 9 mei in de parochiekerk van de H 
Mattheus te Eibergen. Ze is daarna 
begraven op het R.K. kerkhof aan de 
Haaksbergseweg. Het leven van mam en 
oma was een leven van soberheid, hard 
werken en zorg voor anderen. Ze stond 
voor iedereen klaar. In 1928 trouwde ze 
met Jan in den Nieuwenkamp en ze 
trokken in bij zijn ouders. Al voor zij eigen 
kinderen had. waren er anderen voor wie 
ze zorgde; haar schoonouders. haar 
zwagers en schoonzussen die nog thuis 
woonden. Samen mei haar man heeft ze 
zes kinderen groot gebracht. Ze was blij 
toen ze oma werd van acht kleinkinderen. 
ze paste graag op en volgde met trots hoe 
ze opgroeiden. Mam en oma hield van 

gezelligheid. Mensen om haar heen, daar 
genoot ze van. Ze ging er graag op uil 
naar feestjes. een wedstrijd van FC 
Twente, op vakantie naar Drente Vijftien 
1aar geleden overleed haar man voor wie 
ze altijd had klaargestaan Het verlies van 
haar zoon Jan m 1996 heeft haar heel veel 
verdriet gedaan Dankzij haar enorme 
wilskracht en dankzij de hulp die ze kreeg 
van vooral haar dochter Mariet1e. kon ze 
toen ze ziek werd, m haar eigen 
vertrouwde omgeving blijven. Tot het laatst 
toe heeft ze belangstelling gehad voor haar 
kinderen. kleinkinderen en familieleden 
Mam en oma was een heel tevreden mens. 
die nooit klaagde, maar zei: 'ik ben er nog 
en het komt weer goed'. Ze is, in haar 
vertrouwde omgeving, toch nog 
onverwacht overleden. We zijn dankbaar 
voor alles wat ze ons gegeven heeft. 

We zullen haar missen! 

Voor uw belangstelling voor en na het 
overlijden van onze lieve moeder en oma. 
zeggen wij u allen hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


