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Dankbare herinnering aao 

Heidi Schnlten 
Geboren op ó okrober J 97ó te Rossum. werd 
haar opbloeiende leven plotseling afgebroken op 
15 april 1992. In een Eucharisllcv1ering op l!I 
april 1992 hebben wc in diepe droefheid . bid
dend. afscheid van haar genomen to de pa
rochiekerk van de H. Plcchelmus te Ros•um. 
Haar lichaam rust op_ her r.k. kerkhof aldaar. 

Intens is ons verdriei nu Heidi , op zo'n tra 
gische wi1zc, zo plorseling uil ons midden is 
wf'ggf'nomen. ~·e kunnen dit niet begrijpen 

Opgegroeid op de boerderij . hield u van de 
namur; van de dif'ren . bomeo en planren. Door 
haar opgewekt en vrolijk karakrer was ze, als 
oudstf' van de meisjes. de zon In ons f1jDe ge
zin. Daar mocht ook oma van genieten voor 
wie ze altijd klaar stond. 

Bij opa en oma Arends wipte ze bijna iedere 
dag even binnen voor een kopfe koffie als ze 
uit school kwam. In haar vrije tijd hielp ze 
hen vaak bij het werk in huls. 

Haar grote levenslust cD soms onstuimige ener
gie reageerde ze af in de sport , met oame, de 
handbal. 

Op school was ze erg geliefd bij haar mede
leerhngeo. Door haar leveosbhjheid en zin voor 
humor had ze er vele vrleDdeo en vrlendinDen 

Voor lera ren kon ze wel uns la•tig zijn in de 
klas Eerlijk en oprecht als ze was gaf ze dit 
met een glimlach op haar gezicht wel toe Ze 
was een kind van haar tijd. 

Nu aan dit fijne leven van onze Heidi w vroeg 
een f'inde is gekomen buigen we ODS hoofd 
in verslagenheid en bidden God om kracht dil 
grote verlies te verwerken 

Heidi, met trancD in onze ogen vaD verdriet, 
wtlleD wc toch proberen te gdoveD dar het 
voor jou nu altijd Pasen zal 2110 en dat je 
leeft bij de Heer. 

Wees gelukkig, en bidt de Heer om kracht 
voor ons alleD. 

Voor uw blijken van medeleven cD steun biJ 

het overl11deD van onze Heidi. onze oprechte 

dank. 

Jan en Truus Scholten-Arends 

Roy, Gerald, Esther, 

Cindy eD Nicole 

Opa en Oma's 


