
Geniet van uw dag. 
Vraag niet, waar het uur 
van g isteren Is gebleven. 
Vraag niet, waar het uur 
van heden henengaat. 
Geniet uw leven lang 
van het goede leven. 
Eén ogenblik verzuimd 
is voor eeuwig te laat. 

t 
Om In dankbaarheid te blijven denken aan 

AN KIEWIK - SCHEUTEN 
weduwe van GERRIT KIEWIK 

Zij werd geboren op 23 februari 1912 
te Hengelo ov. 

Na een welbesteed leven overleed zij op 
2 oktober 1993 te Hengelo. 

Haar uitvaart vond plaats op 6 oktober, 
waarna In Usselo haar crematie volgde. 

Na het overlijden van haar man, ging moeder 
al gauw terug van Borne naar haar gel iefde 
geboorteplaats. 
Ze bouwde op haar eigen wijze een nieuw 
leven op. 
De zondagmiddag was ze te vinden op "De 
Houtmaat". Hierdoor groeide haar kennissen
kring al snel. 
Aktief was ze op allerlei gebied. Gymnastiek, 
fietsen en niet te vergeten haar eigen potje 
koken. 
In haar flat aan de Saterslostraat was ze niet 
zo vaak te vinden. Als je haar dan belde of 
op bezoek ging, kon ze het niet laten te zeg
gen "Goh leef je nog?" 

Na met plezier In haar flat gewoond te hebben 
verhuisde ze naar het Dubbelinckpad. 
Omgang met de buren was ook daar erg pret
tig. 
Nu had ze weer een tuintj e, ook één van haar 
l iefhebberijen. 
Vaak zei ze "was ik hier maar eerder naar 
toe gegaan. 
Helaas heeft ze in haar huisje niet zo lang 
mogen vertoeven. 
Langzaam werd haar gezondheid minder. 
Ze werd afhankel ijk van een ander. Daar kon 
ze niet goed tegen. 
Ze heeft haar ziekte op een bijzonder moedige 
wijze gedragen. Haar verstand liet haar niet 
in de steek. Diverse keren maakte ze nog 
grappen. Hierdoor was het voor niemand ver
velend om haar te bezoeken. 
Veel steun heeft moeder ondervonden van haar 
huisarts, de pastor, de thuiszorg en de stich· 
tlng " Leendert Vrlel." Daarvoor was ze ont
zettend dankbaar. 
Ze wilde graag thuis b lijven om daar het einde 
tegemoet te gaan. 
Gelukkig heeft moeder niet veel pijn gehad en 
is ze heel vredig met de laatste woorden 
" dag allemaal " ingeslapen. 


