
Dierbare herinnering aan 

Alwine Agnes Schomakers 
sedert 9 september 1984 weduwe van 

Gerhardus Johannes Kuipers 

Alwine werd op 29 juli 1926 fo Wiclmarsclwn 

gkNn. G..lwa/ onrx>rU'Oeht, coor:icm can hci 
H. Ol;,,nl is ~•j lhui• op 7 juli 2001 g<!slorixm. 

Na een 9<!%<m9cm (l ift:.aarl.mis op 11 juli in Je 
paroe/,;.,J,,,,.I, oan da 11.11. Jvnpl1 '"' Pancrotius 

t<1 Vass" /wb&.,, "''Î l1aar lnj l1aar man <>p l1cl 

paroel1;..kr/./u;f "/Ja", to msk>n galcgd. 

Alwine groeide op in een boerengezin, op jonge leeftijd 
verloor zij haar vader. Haar moeder heeft de kinderen streng 
maar rechtvaardig opgevoed. Alwine was 18 jaar oud toen 
moeder stierf, dat was de reden dat zij nog harder mee moest 
werken op de boerderij. Daarna heeft zij jarenlang in de 
confectie gewerkt, later was zij in betrekking in Kevelaer. Ze 
kreeg vriendschap met Gerard, waarmee zij op 24 mei 1960 in 
Wietrnarschen trouwde. Op de boerderij in Mander heeft zij 
steeds geholpen met het melken van koeien, z.e verzorgde de 
varkens en zorgde er samen met haar man voor dat de 
boerderij kon blijven bestaan. Omdat Gerard geen rijbewijs 
had, moest er nog veel op de fiets en brommer gebeuren. Toen 
de gezondbeid van haar man achteruit ging, haalde zij daarom 
enkele jaren later haar rijbewijs. Alwine verzorgde heel trouw 
haar schoonvader, toen dez.e overleed ging ze met Gerard voor 
het eerst mee met een reisgez.elschap op vakantie naar 
Oostenrijk. Daar heeft z.e haar eerste Hollandse vriendinnen 

uit Oldenzaal leren kennen. Toen haar man aan een ernstige 
ziekte overleed, heeft ze een paar moeilijke jaren gehad. Na 
intens veel verdriet pakte ze de draad van de vriendenkring weer 
op. Ze kon goed met mensen omgaan en was zeer meegaand. Als 
zij mensen ontmoette in een touringcarbus of dicht bij huis, werd 
de vriendenkring alweer snel groter. Na een hanoperatie en 
enkele jaren later een heupoperatie werd zij sterker 
geconfronteerd met het alleen zijn. Ze wilde niet alleen blijven en 
z.e zocht naar jonge mensen die bij haar op her erf konden gaan 
wonen. Alwine was gelukkig dat ze Louis en Ilona had gevonden. 
Na een lange periode van gewenning heeft zij een mooie tijd 
meegemaakt die veel re kort heeft geduurd. Ze was heel dankbaar 
om voor Lars, Mirte en Eline iets te mogen berekenen. Alwine 
was heel kerkelijk. Vaak is zij op bedevaan gegaan en heel trouw 
bezocht ze de kerk. Als een geloofsgetuigenis van onze lieve 
Alwinc besluiten wij her gcdachtenisprentje met een kort gedicht 
in haar moedertaal, dar zij als een avondgebed aan Lars heeft 
geleerd: 

•feb bin noch so klein 

mein Herz ist nag so rein 

so/l niem;inJ drin •vohncn 

nu" Je1t11 ol/ein •. 

Voor uw blijken van belangstelling na het plotseling 
overlijden van onze dierbare huisgenote, fijne zuster, 
schoonzuster en tante zeggen wij u oprecht dank. 

Mander, 11 juli 2001 

Louis en Ilona Lansink en kinderen 
Familie Scbomakers 
Familie Kuipers 


