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Ter gedachtenis aan 

Willemina Hendrika Schildkamp 

weduwe van 
Bemardus Hendrikus Brager 

Geboren te Enschede op 14 januari 1904 
overleed ze na een welbesteed leven in de 

gezegende ouderdom van 94 jaar op 
Palmzondagmorgen 5 april 1998 om 3.30 uur te 
Enschede in 't Verpleeghuis • 't Kleyne Vaert". 
Op Witte Donderdag 9 april hebben we in de 

Mariakerk te Enschede tijdens een 
Eucharistieviering afscheid van haar genomen, 

waama zij, zoals met vader was over1egd, 
gecremeerd is te Usselo. 

'In 1 volste vertrouwen op God' 

Nadat ze haar leven lang van een vrij goede gezond
heid heeft kunnen genieten is ze toch nog onver
wachts op Palmzondagmorgen zegevierend van ons 
heengegaan. 
Haar leven ging niet altijd over rozen. 
Vooral de 2de Wereldoorlog, waarin vader onderge
doken was, betekende voor haar 'n zware last. 

Vele malen trok ze met de kinderen er op uit om voor 
't gezin voedsel te verzamelen. 
Na de oor1og hadden we Engelse bevrijders thuis en 
moeder probeerde ze Nederlands te leren. 
"Bi'j kotten's noch in Engelaand wes?' Hun antwoord 
"Kottn's" nicht verstehen en "wes" nicht verstehn, is 
das good Nieder1ands? 
Moeder was trots op haar kinderen en kleinkinderen 
en deed alles voor hun toekomst. 

Vlak voor Kerstmis 1976 heeft ze met haar kinderen 
afscheid moeten nemen van vader. Ze heeft zich hier 
dapper doorheen geslagen. 
Moeder was een diep gelovig mens, maar ook 'n 
gezelligheidsmens. Ze had graag haar kinderen en 
kleinkinderen om haar heen. maar ook familie, vrien
den en bekenden waren altijd welkom, 'n bordje 
"koffie is klaar" was niet nodig. Iedereen wist dat de 
koffie klaar was. 
Om gezondheidsredenen moest moeder in 1992 
haar gezellige huisje verlaten. Ondanks de liefdevol
le verzorging in " 't Kleyne Vaert". miste moeder haar 
eigen "thuis". Ze kon geen gastvrouw meer zijn en 
daarom heeft ze zich daar helaas nooit prettig 
gevoeld. 
Als dankbare herinnering aan moeder hebben we 
haar hierop afgebeeld, omdat zij bij het toosten op 
feestelijke gelegenheden altijd zei: "Ankiek'n". 
Moeder het was goed, we blijven u zo aankijken. 

Namens de familie wordt u hartelijk bedankt voor de 
getoonde belangstelling. 


