
Ter dankbare herinnering aan 

Gerharda Johanna 
van W anrooy-Schoolkate 

weduwe van 

JOHANN AUGUST VAN WANAOOY 

ZiJ werd op 15 JUii 1908 In Hengelo ov geboren 
Na een leven van loefde en goedheid is ze op 
27 augustus 1986 in haar huis te Hengelo ov 
onverwacht overleden. Op 1 september was In 
de 0. L. Vrouwekerk haar uitvaart, waarna we 

haar bij vader te rusten hebben gelegd 
op het r. k. kerkhof van Hengelo ov 

Ze was een schat van een moeder en oma! 
Voor ons. haar kinderen en kleinkinderen, was 
ze écn en al goedheid. Maar ook voor de fa
milie, de buren en voor iedereen die ze ont• 
moeite. Ze cijferde zichzelf helemaal weg en 
leefde intens mee met al het lief en leed van 
iedereen. Vooral het leed van anderen trok Z•J 
zich heel erg aan. Altijd was ze vol belang· 
stelling. en heel gastvrij en gul. Ze hield van 
gezelligheid en moest altijd mensen om zich 
heen hebben. Ze was blij en dankbaar als Je bij 
haar op bezoek kwam. Ze stopte je dan vol met 
alles En wat hebben we veel met haar ge 
lachen en plezier met haar gehad! Vooral haar 
verjaardagen zullen we nooit vergeten. "Het 
was fijn". was steevast haar gezegde. Altijd 
was ze bezig, want ze moest iets om handen 
hebben. 
Ze was echt een mens om van te houden. Je 
kon niet kwaad op heer worden. En als er eens 
iets was. had ze geen rust voor ze wist dat 
alles weer goed was 

In haar leven heeft ze ook het verdriet gekend. 
Ze was nog maar 44 jaar toen Papa na veel 
ziekte, overleed. 
Haar geloof in God was de bron van haar goed
heid en de kracht In haar leven. Zonder ophef 
en '1eel eenvoudig leefde ze voor God en voor 
de mensen. 
Gelukkig heeft ze steeds een goede gezond
heid mogen genieten. want ze was erg bang 
voor ziekte en dood. Ze bad daarom om een 
plotselinge dood. Haar wens is vervuld. Heel 
rustig is ze door de poort von de dood naar 
God gegaan. Moge ze bij Hem, met Papa her
enigd, voor altijd In vrede zijn. 

Oma, je was lief en goed. Bedankt voor alles! 

Uw hartelijke meeleven na het plotselinge heen
gaan van onze onvergetelijke moeder en oma 
heeft ons erg goed gedaon. We danken U daar
voor van harte. 

Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo ov september 1986 


