
Dankbare herinnering aan 

HENRl!TTE MARIA MAGDALENA 
SCHILDKAMP 

echtgenote van 
Johannes Johan Albert Have. 

Ze werd geboren te Hengelo(O) 
op 22 juli 1938. 

Ze overleed,_ gesterkt door het sacrament 
van de zleKen, op 8 januari 1993 in het 

Medisch Spectrum Twente te Enschede. 
We deden haar uitgeleide na de uitvaartmis 

In de St. Jozefkerk op 13 januari d.a.v. 
Daarna volgde de crematieplechtigheid te 

Usselo. 

Menselijkerwijs veel te vroeg heeft Henrlêtte 
ons moeten verlaten. Want ze stond altijd zo 
energiek en ondernemend In het leven. Of 
het nu ging om het aanleggen en bewerken 
van de tuin of om aanpassingen in het huls 
zij leverde de ideeên en hielp ze met veel 
doorzettingsvermogen en inzet ook te ver
wezenlijken. 
Ook buitenshuis was ze aktief. Twintig laar 
was ze lid van het Enschedees Operéfte -
Gezelschap en ze schroomde niet ook haar 
akteertaleriten aan te spreken In enkele solo
rollen, liefst karakterrollen. Bijna vanaf het 
begin tot In november 1992 leverde ze ook 
haar bijdrage aan de MTS-zanggroep, de 

latere zanggroep St. Jozef. Ze hielp ook mee 
aan het opzetten van een kindercrêche in de 
Jacobusschool aan de Dr. Benthemstraat: 
de Midgaarde. 
Ondertussen genoot ze van de vele kontak
ten die ze daardoor kr~. Er ontstond een 
hele vriendenkring van jongeren en ouderen. 
Ze mochten haar graag. Ze genoot van men
sen, maar ook van ae natuur. Daarvoor 
waren de vakanties. 
Toen haar ziekte zich in juni 1992 opnieuw en 
ongeneeslijk aandiende, kreeg ze het erg 
moeilijk: waarom moest haar dit treffen? 
Waarom nu al? Dankzij haar sterke persoon
lijkheid en de steun van meerderen, kon ze 
er later vrede mee hebben. "Ik ben er klaar 
voor" zei ze op de dag van haar overlijden. 
Ze vond ook veel kracht in haar geloof: ze 
noemde de dood een overgang naar een 
volmaakt gelukkig leven. 
We vertrouwen erop dat God zelf haar nu 
heeft Thuis gebracht en verenigd heeft met 
wie haar dierbaar waren. 
,,Als God ons thuis brengt 
uit onze ballingschap: 
dat zal een droom zijn/" (uit Ps. 126) 

We bedanken allen, die mijn lieve vrouw en 
onze zorgzame moeder tot steun ziln ge
weest en ons, na haar overlijden en uitvaart, 
hun blijken van medeleven hebben gegeven. 

Joop, Pascal, Martijn Hüve. 


